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455
ZÁKON
z 13. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, a ktorým sa mení zákon è. 455/2004 Z. z.
o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava tefánika, o zlúèení Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava tefánika v Koiciach s Technickou univerzitou
v Koiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany marala Andreja Hadika a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 144/2008 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 496/2009 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 333/2010 Z. z., zákona è. 6/2011 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z. a zákona è. 57/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 4 písm. i) sa za slová tátnych orgánov
vkladá èiarka.
2. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Vysoké koly sú
a) verejné vysoké koly so sídlom na území Slovenskej
republiky,
b) tátne vysoké koly so sídlom na území Slovenskej
republiky,
c) súkromné vysoké koly pod¾a § 47 a
d) zahranièné vysoké koly pod¾a § 49a so sídlom na
území èlenského tátu Európskej únie mimo územia
Slovenskej republiky alebo tátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarskej konfederácie (ïalej len èlenské
táty)..
3. V § 2 ods. 9 sa slovo a nahrádza èiarkou a za slová vedecko-pedagogické tituly sa vkladajú slová
a umelecko-pedagogické tituly.
4. V § 2 ods. 14 sa slová najmä základný výskum
nahrádzajú slovami základný výskum a aplikovaný
výskum a vývoj.
5. V § 2 odseky 15 a 16 znejú:
(15) Odborná vysoká kola poskytuje vysokokolské vzdelávanie najmä v tudijných programoch prvé-

ho stupòa a vykonáva najmä aplikovaný výskum. Odborná vysoká kola neposkytuje vysokokolské vzdelávanie v tudijných programoch tretieho stupòa. Názov
odbornej vysokej koly obsahuje slová odborná vysoká
kola.
(16) Vysoká kola, ktorá nie je zaèlenená medzi univerzitné vysoké koly alebo medzi odborné vysoké koly, poskytuje vysokokolské vzdelávanie najmä v tudijných programoch prvého stupòa, druhého stupòa
a v tudijných programoch pod¾a § 53 ods. 3 a vykonáva základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj..
6. V § 2a ods. 1 a § 5 ods. 5 sa za slovo kolstva
vkladá èiarka a slová vedy, výskumu a portu.
7. V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo titulu vkladajú
slová alebo umelecko-pedagogického titulu.
8. V § 8 ods. 6 písmeno c) znie:
c) skonèením èlenstva v zamestnaneckej èasti akademickej obce vysokej koly alebo skonèením èlenstva
v zamestnaneckej èasti akademickej obce príslunej
fakulty, ak ide o èlena zvoleného ako zástupcu fakulty,.
9. V § 8 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a g), ktoré znejú:
d) preruením túdia èlena tudentskej èasti akademického senátu verejnej vysokej koly,
e) skonèením túdia èlena tudentskej èasti akademického senátu verejnej vysokej koly, ak nepoiadal
o pozastavenie èlenstva v akademickom senáte verejnej vysokej koly pod¾a odseku 8,
f) nezapísaním sa na túdium najneskôr v posledný
deò urèený na zápis prijatých uchádzaèov o túdium v príslunom akademickom roku, ak ide o èlena s pozastaveným èlenstvom; ak ide o èlena s pozastaveným èlenstvom, ktorý bol zvolený za súèas
verejnej vysokej koly, nezapísaním sa na túdium
na tejto súèasti verejnej vysokej koly,
g) uplynutím iestich mesiacov odo dòa pozastavenia
èlenstva; to neplatí, ak k obnoveniu èlenstva dolo
v tejto lehote,.
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená h)
a k).
10. V § 8 ods. 7 sa slová b) a f) nahrádzajú slovami
b) a j) a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo, ak to
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upravuje vnútorný predpis verejnej vysokej koly, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník..

c) pod¾a § 27 ods. 1 písm. e) len v rozsahu kontroly nakladania s finanènými prostriedkami fakulty..

11. V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Èlen tudentskej èasti akademického senátu verejnej vysokej koly, ktorý nie je tudentom doktorandského tudijného programu, môe pred riadnym skonèením túdia písomne poiada verejnú vysokú kolu
o pozastavenie èlenstva v akademickom senáte verejnej
vysokej koly. Èlenstvo sa pozastaví odo dòa nasledujúceho po dni riadneho skonèenia jeho túdia. Èlenstvo sa obnoví dòom, keï sa opä stane èlenom tudentskej èasti akademickej obce verejnej vysokej koly
alebo èlenom akademickej obce súèasti verejnej vysokej koly, za ktorú bol zvolený. Vnútorný predpis verejnej vysokej koly ustanoví, èi na èas pozastaveného
èlenstva sa stáva èlenom akademického senátu verejnej vysokej koly zvolený náhradník a spôsob jeho vo¾by, alebo èi sa èlen, ktorý má pozastavené èlenstvo,
povauje za neprítomného na rokovaní akademického
senátu verejnej vysokej koly..

17. V § 10 ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorému ho
predkladá akademický senát verejnej vysokej koly do
15 dní od prijatia rozhodnutia. a v tretej vete sa slovo
alebo nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová: alebo ak rektor poiada o uvo¾nenie z funkcie.

Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
12. V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,.
13. V § 9 ods. 1 písm. r) sa slová vyvesí na verejne
prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke
verejnej vysokej koly nahrádzajú slovami zverejní na
webovom sídle verejnej vysokej koly najmenej na tyri
roky.
14. V § 9 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s),
ktoré znie:
s) vykonáva poèas nevyhnutnej doby pôsobnos akademického senátu fakulty za podmienok a v rozsahu
ustanovenom tatútom verejnej vysokej koly,.
Doterajie písmeno s) sa oznaèuje ako písmeno t).
15. V § 9 ods. 1 písm. t) sa na konci pripájajú tieto
slová: a vnútorných predpisov verejnej vysokej koly.
16. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Akademický senát verejnej vysokej koly nie je
pod¾a odseku 1 písm. s) oprávnený vykonáva pôsobnos akademického senátu fakulty verejnej vysokej
koly pod¾a § 27 ods. 1 písm. c), d), g), h), j,) k) a m). Ak
akademický senát príslunej fakulty vykonáva svoju
pôsobnos v zloení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom
alebo vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej
koly, akademický senát verejnej vysokej koly je
oprávnený urobi opatrenia, aby sa zloenie akademického senátu tejto fakulty uviedlo do súladu s týmto zákonom a s vnútornými predpismi tejto fakulty. Akademický senát verejnej vysokej koly je oprávnený
vykonáva pôsobnos akademického senátu fakulty verejnej vysokej koly pod¾a odseku 1 písm. s)
a) pod¾a § 27 ods. 1 písm. a) len v rozsahu schva¾ovania
zmien a doplnkov predpisov príslunej fakulty tak,
aby tieto zmeny a doplnky neboli v rozpore so zákonom, veobecne záväzným právnym predpisom alebo tatútom príslunej fakulty,
b) pod¾a § 27 ods. 1 písm. b) len v rozsahu schva¾ovania
návrhu rektora na odvolanie dekana pod¾a § 28 ods. 3,

18. V § 10 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa vypúajú slová najskôr tri mesiace.
19. V § 10 ods. 4 sa vypúa posledná veta.
20. § 10 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak verejná vysoká kola nemá rektora, predseda akademického senátu verejnej vysokej koly poverí
do vymenovania nového rektora, najviac na es mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovièná väèina èlenov akademického senátu verejnej vysokej koly a túto skutoènos
oznámi bezodkladne ministrovi. Predseda akademického senátu verejnej vysokej koly môe do vymenovania nového rektora so súhlasom nadpoloviènej väèiny
èlenov akademického senátu verejnej vysokej koly poverenie pod¾a prvej vety zrui a poveri výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutoènos oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia
vzdá, postupuje sa pod¾a prvej vety..
21. V § 12 ods. 1 písm. m) sa vypúajú slová pod¾a
§ 78 profesorom starím ako 70 rokov.
22. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) plní ïalie úlohy urèené vnútornými predpismi verejnej vysokej koly..
23. V § 15 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane podmienok, za ktorých je akademický
senát verejnej vysokej koly oprávnený vykonáva pôsobnos akademického senátu fakulty, najmä ak akademický senát fakulty koná v rozpore so zákonmi, inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi vysokej koly alebo fakulty, ak akademický senát fakulty vykonáva svoju pôsobnos v zloení,
ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo vnútornými
predpismi fakulty, alebo ak zloenie akademického senátu fakulty nie je moné z objektívnych dôvodov zosúladi so zákonom alebo s vnútornými predpismi fakulty,.
24. V § 15 odsek 3 znie:
(3) tatút verejnej vysokej koly registruje ministerstvo..
25. V § 16 ods. 3 písm. b) sa slová § 92 ods. 4 a 9
nahrádzajú slovami § 92 ods. 4, 5, 6, 8 a 11.
26. V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová § 92 ods. 10 a 14
nahrádzajú slovami § 92 ods. 12 a 15.
27. V § 16a ods. 6 sa slová (§ 92 ods. 18) nahrádzajú
slovami pod¾a § 92 ods. 20.
28. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002
Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..
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29. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
a) poskytova údaje do registrov pod¾a tohto zákona
a aktualizova tieto údaje,.
30. V § 20 ods. 1 písm. b) sa nad slovom rok vypúa odkaz 20a vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 20a.
31. Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b) Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach..

32. V § 20 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) zverejòova na svojom webovom sídle aktuálne
a úplné znenie vnútorných predpisov verejnej vysokej koly a vnútorných predpisov fakúlt..
33. V § 26 ods. 6 písmeno c) znie:
c) skonèením èlenstva v zamestnaneckej èasti akademickej obce fakulty,.
34. V § 26 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a g), ktoré znejú:
d) preruením túdia èlena tudentskej èasti akademického senátu fakulty,
e) skonèením túdia èlena tudentskej èasti akademického senátu fakulty, ak nepoiadal o pozastavenie
èlenstva v akademickom senáte fakulty pod¾a odseku 8,
f) nezapísaním sa na túdium na fakulte, za ktorú bol
zvolený, najneskôr v posledný deò urèený na zápis
prijatých uchádzaèov o túdium v príslunom akademickom roku, ak ide o èlena s pozastaveným èlenstvom,
g) uplynutím iestich mesiacov odo dòa pozastavenia
èlenstva; to neplatí, ak k obnoveniu èlenstva dolo
v tejto lehote,.
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená h)
a j).
35. V § 26 ods. 7 sa slová b) a f) nahrádzajú slovami b) a j), na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: alebo, ak to upravuje vnútorný
predpis fakulty, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník..
36. § 26 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Èlen tudentskej èasti akademického senátu fakulty, ktorý nie je tudentom doktorandského tudijného programu, môe pred riadnym skonèením túdia
písomne poiada o pozastavenie èlenstva v akademickom senáte fakulty. Èlenstvo sa pozastaví odo dòa nasledujúceho po dni riadneho skonèenia jeho túdia.
Èlenstvo sa obnoví dòom, keï sa opä stane èlenom
tudentskej èasti akademickej obce príslunej fakulty,
ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Vnútorný predpis fakulty ustanoví, èi sa na èas pozastaveného èlenstva stáva èlenom akademického senátu fakulty zvolený náhradník a spôsob jeho vo¾by, alebo èi sa èlen,
ktorý má pozastavené èlenstvo, povauje za neprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty..
37. V § 27 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová po odvolaní dekana alebo po predèasnom skonèení výkonu
jeho funkcie z iných dôvodov a na konci sa pripája
èiarka a tieto slová najviac na es mesiacov.
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38. V § 27 ods. 1 písm. h) sa slová verejnej vysokej
koly nahrádzajú slovom fakulty.
39. V § 27 ods. 1 písm. l) sa slová vyvesí na verejne
prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke
fakulty nahrádzajú slovami zverejní na webovom sídle vysokej koly najmenej na tyri roky.
40. V § 27 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) plní ïalie úlohy urèené vnútornými predpismi verejnej vysokej koly alebo fakulty..
41. V § 28 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Dekan je v pracovnom pomere s vysokou kolou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skonèenie pracovného pomeru vzahujúceho sa na
výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim
skonèením výkonu funkcie dekana..
42. V § 28 ods. 2 tretej vete sa slovo alebo nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo ak
dekan poiada o uvo¾nenie z funkcie.
43. V § 28 ods. 3 písm. b) sa za slovo poruil vkladajú slová zákony, iné veobecne záväzné právne predpisy,.
44. V § 28 ods. 4 sa za slová odvolanie dekana vkladajú slová alebo sa k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo
dòa, keï o to rektor poiadal a na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tatút
vysokej koly môe upravi dlhiu lehotu, ak rektor
poiada akademický senát fakulty o vyjadrenie od
15. júna do 15. augusta..
45. V § 30 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) plní ïalie úlohy urèené vnútornými predpismi verejnej vysokej koly alebo fakulty..
46. V § 34 ods. 2 sa slová § 102 ods. 3 písm. b) a c)
nahrádzajú slovami § 102 ods. 3 písm. b).
47. Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 23 znejú:

22) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) § 15 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

48. V § 37 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: (ïalej len ministerstvo zdravotníctva).
49. Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

24) § 50 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích
predpisov..

50. V § 38 ods. 4 sa za slová Ministerstvo pôdohospodárstva vkladajú slová a rozvoja vidieka a vypúajú sa slová (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva).
51. V § 40 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak
správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu
do zvolenia nového predsedu podpredseda, ak nemá
ani podpredsedu, poverí minister niektorého èlena
správnej rady výkonom funkcie predsedu správnej
rady do zvolenia nového predsedu správnej rady..
52. V § 41 ods. 7 sa slová doruèuje ministrovi nahrádzajú slovom vypracúva a slová internetovej
stránke sa nahrádzajú slovami webovom sídle.
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53. V § 43 odsek 1 znie:
(1) Vojenské vysoké koly vzdelávajú odborníkov
najmä pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Môu
na nich tudova aj tudenti, ktorí sa nepripravujú na
výkon tátnej sluby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky29a) (ïalej len tátna
sluba profesionálnych vojakov), nie sú v sluobnom
pomere pod¾a osobitného predpisu upravujúceho
sluobný pomer prísluníka bezpeènostných zborov30)
alebo nie sú tudentmi vojenských vysokých kôl so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky; na náklady
spojené s vysokokolským vzdelávaním týchto tudentov prispieva ministerstvo na základe dohody s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany)..
54. V poznámkach pod èiarou k odkazom 29, 29a
a 29aa sa citácia v znení zákona è. 253/2007 Z. z. nahrádza citáciou v znení neskorích predpisov.
55. V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Názov vojenskej vysokej koly obsahuje slovo
vojenská alebo slovné spojenie ozbrojené sily v príslunom tvare. Názov vojenskej vysokej koly neobsahuje slová, ktoré vyjadrujú jej zaèlenenie pod¾a § 2
ods. 15..
Doterajie odseky 3 a 16 sa oznaèujú ako odseky 4
a 17.
56. V § 43 ods. 4 sa slová vykonávajú tátnu slubu
nahrádzajú slovami sa pripravujú na výkon tátnej
sluby.
57. V § 43 ods. 6 písm. b) sa vypúa slovo kolstva.
58. V § 43 ods. 6 písm. d) sa slovo urèuje nahrádza
slovom schva¾uje.
59. V § 43 ods. 6 písm. e) sa za slovo poètov vkladajú slová tudentov, ktorí budú pripravovaní na výkon
tátnej sluby profesionálnych vojakov,.
60. V § 43 ods. 6 písm. q) sa slová zahranièných vysokých kôl (§ 49a) a vysokých kôl zo tátov, ktoré nie
sú èlenskými tátmi (ïalej len tretí tát) nahrádzajú
slovami vysokých kôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
61. V § 43 ods. 6 písm. r) sa slová zahraniènej vysokej koly (§ 49a) a vysokej koly z tretieho tátu nahrádzajú slovami vysokej koly so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky.
62. V § 43 sa odsek 6 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) poskytuje údaje do registra vysokých kôl a nevysokokolských intitúcií (ïalej len register vysokých
kôl) o vojenských vysokých kolách..
63. V § 43 sa vypúa odsek 7.
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65. V § 43 ods. 16 sa vypúajú slová § 2 ods. 15,
a 52 ods. 2,, slová 4, 6 a 10 sa nahrádzajú slovami
4 a 10, slová 70 a 73 sa nahrádzajú slovami 70 a
72 a slová § 102 ods. 2, § 104 a 107 sa nahrádzajú
slovami § 102 ods. 2 a § 104.
66. V § 44 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 11 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
67. V § 44 ods. 3 písmeno a) znie:
a) predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora policajnej vysokej koly po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu policajnej vysokej koly,.
68. V § 44 ods. 3 písmeno e) znie:
e) vymenúva a odvoláva dekana fakulty policajnej vysokej koly po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty,.
69. V § 44 ods. 3 písmená h) a i) znejú:
h) poveruje po odvolaní rektora policajnej vysokej koly
alebo po predèasnom skonèení funkèného obdobia
rektora z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch,
keï policajná vysoká kola nemá rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového rektora
niektorého zo zamestnancov policajnej vysokej koly
po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu policajnej vysokej koly,
i) poveruje po odvolaní dekana fakulty policajnej vysokej koly alebo po predèasnom skonèení funkèného
obdobia dekana z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keï fakulta policajnej vysokej koly nemá
dekana, vykonávaním funkcie dekana do vymenovania nového dekana niektorého zo zamestnancov policajnej vysokej koly po predchádzajúcom vyjadrení
akademického senátu fakulty,.
70. V § 44 sa odsek 4 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) poskytuje údaje do registra vysokých kôl o policajných vysokých kolách..
71. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

72. V § 44 ods. 10 písm. a) sa slová § 10 ods. 5, 6, 9
a 11 nahrádzajú slovami § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12.
73. V § 44 ods. 10 písm. b) sa slová 2, 4 a 10 nahrádzajú slovom 10, èiarka pred slovami § 104 sa nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a 107.
74. V § 45 ods. 1 sa slová kategórie zdravotníckych
pracovníkov nahrádzajú slovami zdravotnícke povolania.

Doterajie odseky 8 a 17 sa oznaèujú ako odseky 7
a 16.

75. V § 45 ods. 4 úvodnej vete sa vypúajú slová
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva).

64. V § 43 ods. 15 sa za slovo ustanovenia vkladajú
slová § 2 ods. 15 druhej vety, slová n) a o) nahrádzajú slovami n), o) a s) a slová 9 a 11 sa nahrádzajú
slovami 6, 9, 11 a 12.

76. V § 45 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a mení ich názvy alebo dáva zdravotníckej vysokej kole predchádzajúci súhlas na zriadenie takého
pracoviska alebo zmenu jeho názvu,.
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77. V § 45 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) dáva zdravotníckej vysokej kole predchádzajúci súhlas na zriadenie, zlúèenie, splynutie, rozdelenie
a zruenie jej súèastí a na zmenu ich názvov,.
Doterajie písmená f) a) i) sa oznaèujú ako písmená g)
a j).
78. V § 45 sa odsek 4 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) poskytuje údaje do registra vysokých kôl o zdravotníckych vysokých kolách,
l) schva¾uje poèty prijímaných uchádzaèov o túdium
na zdravotníckych vysokých kolách a ich fakultách..
79. V § 45 ods. 7 sa slová § 10 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 10 ods. 5 a 10, § 16a a za slová a 94 sa
vkladajú slová a 101.
80. V § 47b ods. 2 písm. d) sa slovo kandidátov nahrádza slovom kandidáta.
81. V § 47b ods. 2 písm. g) sa slová schva¾uje návrh
nahrádzajú slovami vyjadruje sa k návrhu.
82. V § 47b ods. 2 písm. h) sa slovo verejnej nahrádza slovom súkromnej.
83. V § 47b ods. 2 písm. o) sa slová vyvesí na verejne
prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke
súkromnej vysokej koly nahrádzajú slovami zverejní
na webovom sídle súkromnej vysokej koly najmenej
na tyri roky.
84. V § 47b ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) za podmienok a v rozsahu ustanovenom tatútom
súkromnej vysokej koly vykonáva poèas nevyhnutnej doby pôsobnos akademického senátu fakulty,.
Doterajie písmeno p) sa oznaèuje ako písmeno q).
85. V § 47b ods. 2 písm. q) sa slovo tatútu nahrádza slovami: vnútorných predpisov.
86. V § 47c ods. 3 sa slová § 10 ods. 7, 8, 9 a 10 nahrádzajú slovami § 10 ods. 7 a 10.
87. V § 48 odsek 3 znie:
(3) tatút súkromnej vysokej koly registruje ministerstvo..
88. V § 49 ods. 1 písmeno a) znie:
a) poskytova údaje do registrov pod¾a tohto zákona
a aktualizova ich,.
89. V § 49 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo minister nahrádza slovom ministerstvo.
90. V § 49 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) zverejòova na svojom webovom sídle aktuálne
a úplné znenie vnútorných predpisov súkromnej vysokej koly a vnútorných predpisov fakúlt..
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93. V § 49b ods. 1 písmeno a) znie:
a) poskytova údaje do registra tudijných programov
o tudijných programoch uskutoèòovaných na území Slovenskej republiky a aktualizova ich,.
94. V § 49b ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová
(§ 80aa).
95. V § 50 ods. 6 sa slová internetovej stránke nahrádzajú slovami webovom sídle.
96. V § 51 odsek 2 znie:
(2) tudijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích èinností, ktorými sú najmä
prednáka, seminár, cvièenie, závereèná práca, projektová práca, laboratórne práce, stá, exkurzia, odborná
prax, tátna skúka a ich kombinácie a súbor pravidiel
zostavený tak, e úspené absolvovanie týchto vzdelávacích èinností pri zachovaní uvedených pravidiel
umoòuje získa vysokokolské vzdelanie..
97. V § 51 ods. 3 sa slová práca; jej obhajoba nahrádzajú slovami práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet; obhajoba závereènej práce.
98. V § 51 ods. 4 písm. f), § 51 ods. 8 a § 70 ods. 1
písm. d) sa slová jednotiek tudijného programu nahrádzajú slovom predmetov.
99. V § 51 ods. 4 písm. j) sa slová jednotky tudijného programu nahrádzajú slovom predmety.
100. V § 51 ods. 4 písm. m) sa slová § 53 ods. 5, 6
a 8 nahrádzajú slovami § 53 ods. 6, 7 a 9.
101. V § 51 sa odsek 4 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa tudijný program
uskutoèòuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo jazyky, v ktorých sú vyuèované predmety tudijného
programu..
102. V poznámke pod èiarou k odkazu 34a sa citácia
§ 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. nahrádza citáciou § 33 zákona
è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
103. V § 52 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Bakalársky tudijný program ako tudijný program prvého stupòa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov zaloených
na súèasnom stave vedy alebo umenia. Profesijne
orientované bakalárske tudijné programy sa zameriavajú na zvládnutie pouitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske tudijné programy sa zameriavajú na pokraèovanie vo
vysokokolskom túdiu druhého stupòa.
(2) Absolventi bakalárskeho tudijného programu
získajú vysokokolské vzdelanie prvého stupòa.

91. V § 49a ods. 12 sa vypúajú slová a § 102 ods. 3
písm. b).

(3) tandardná dåka túdia pre bakalársky tudijný
program vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme túdia najmenej tri a najviac tyri
akademické roky,
b) v externej forme túdia najmenej tri a najviac pä
akademických rokov.

92. V § 49a ods. 13 sa slová svojej internetovej
stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.

Poèet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skonèenia túdia, pre bakalársky tudijný
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program so tandardnou dåkou túdia je najmenej
180 kreditov..
104. V § 53 odseky 1 a 3 znejú:
(1) tudijný program druhého stupòa sa zameriava
na získanie teoretických a praktických poznatkov
zaloených na súèasnom stave vedy, techniky alebo
umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatòovania pri výkone povolania alebo pri pokraèovaní vo
vysokokolskom túdiu pod¾a doktorandského tudijného programu.
(2) Absolventi tudijného programu druhého stupòa
získajú vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
(3) Ministerstvo môe po vyjadrení Akreditaènej komisie vzh¾adom na pecifiká tudijného odboru povoli
spojenie prvého a druhého stupòa vysokokolského
túdia do jedného celku. Absolvent takéhoto tudijného programu získava vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa. Poèet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skonèenia túdia, pre tento tudijný
program je najmenej 300 kreditov..
105. V § 53 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) tandardná dåka túdia pre tudijný program
druhého stupòa vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme túdia najmenej jeden a najviac tri
akademické roky,
b) v externej forme túdia najmenej dva a najviac tyri
akademické roky.
Poèet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skonèenia túdia, pre tudijný program druhého stupòa so tandardnou dåkou túdia je najmenej
60 kreditov..
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5 a
10.
106. V § 53 ods. 8 sa slová ods. 5 a 6 nahrádzajú
slovami odsekov 6 a 7.
107. V § 53 ods. 9 sa za slovo magister vkladajú
slová alebo obdobných tudijných programov v zahranièí.
108. V § 53 ods. 9 písm. c) sa slová spoloèenskovedných a umenovedných nahrádzajú slovami spoloèenskovedných, umenovedných a zdravotníckych.
109. V § 54 odsek 2 znie:
(2) tandardná dåka túdia pre doktorandský tudijný program
a) v dennej forme túdia je tri alebo tyri akademické
roky; poèet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skonèenia túdia, pre doktorandský tudijný program v dennej forme túdia so tandardnou dåkou túdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. tyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme túdia je tyri alebo pä akademických rokov; poèet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skonèenia túdia, pre doktorandský tudijný program so tandardnou dåkou
túdia
1. tyri akademické roky je 180 kreditov,
2. pä akademických rokov je 240 kreditov..
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110. V § 54 ods. 16 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: o jeho
udelení vydá vysoká kola osvedèenie..
111. V § 54a ods. 1 sa slová zahranièných vysokých
kôl a vysokých kôl z tretích tátov nahrádzajú slovami vysokých kôl so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky a slová porovnate¾nú èas túdia sa nahrádzajú slovami jednotlivé èasti túdia pod¾a § 61 ods. 2.
112. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54b
Register tudijných odborov
a register tudijných programov
(1) Register tudijných odborov a register tudijných
programov sú verejné informaèné systémy verejnej
správy, ktorých správcom a prevádzkovate¾om je ministerstvo. V registri tudijných odborov a registri tudijných programov sa zaznamenávajú údaje o akreditovaných èinnostiach vysokých kôl a nevysokokolských
intitúcií a ak ide o zahranièné vysoké koly, údaje
o rozsahu oprávnenia na pôsobenie na území Slovenskej republiky.
(2) Register tudijných odborov slúi najmä na tatistické úèely, rozpoètové úèely, evidenciu akreditácií
pod¾a § 83 ods. 3 a ich platnosti, zhromaïovanie údajov o tudijných odboroch a zverejòovanie sústavy tudijných odborov.
(3) Ministerstvo zapisuje do registra tudijných odborov údaje potrebné na evidenciu akreditácií pod¾a
§ 83 ods. 3 a údaje o jednotlivých tudijných odboroch
v rozsahu pod¾a § 50 ods. 4 a 6 vrátane opisov tudijných odborov.
(4) Register tudijných programov slúi najmä na zabezpeèenie tatistického zisovania, rozpoètové úèely,
evidenciu akreditovaných tudijných programov a ich
aktuálneho stavu a monitorovanie podmienok, za ktorých sa uskutoèòujú akreditované tudijné programy.
(5) V registri tudijných programov sa zaznamenajú
aj údaje o vyuèujúcich jednotlivých predmetov tudijných programov formou odkazu na údaje v registri zamestnancov; to sa nevzahuje na vyuèujúcich, ktorí sú
zamestnancami pecializovaných výuèbových zariadení, vedú závereèné práce tudentov alebo na èlenov
skúobných komisií na vykonanie tátnych skúok.
Údaje v rozsahu meno a priezvisko a akademický titul,
vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a vedecká hodnos sa zverejòujú bez obmedzenia.
(6) Ministerstvo zapisuje do registra tudijných programov
a) údaje o tudijných programoch zahraniènej vysokej
koly pod¾a § 49a ods. 9, na ktoré má udelené oprávnenie,
b) rozhodnutia pod¾a § 83 ods. 7 a 9, 15, 18 a 21 a § 86
ods. 2.
(7) Vysoká kola zapisuje do registra tudijných
programov údaje o predmetoch a zruenie akreditovaného tudijného programu.
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(8) Ministerstvo urèuje podmienky a spôsob automatizovaného prenosu údajov z informaèného systému
vysokej koly do registra tudijných programov a naopak.
(9) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o údajoch, ktoré
sa zapisujú do registra tudijných odborov a registra
tudijných programov, ich truktúre, forme, spôsobe
zapisovania a lehote na zápis a ich aktualizáciu..
113. V § 55 ods. 1 sa slová tátny obèan Slovenskej
republiky, obèan èlenského tátu a obèan tretieho tátu nahrádzajú slovom Kadý.
114. V § 55 ods. 6 sa slová zozname tudijných programov [§ 20 ods. 1 písm. a)] nahrádzajú slovami registri tudijných programov.
115. V poznámke pod èiarou k odkazu 36a sa citácia
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania nahrádza citáciou nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
116. § 55 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Vysoká kola je povinná uloi dokumentáciu
prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na túdium a zápisoch do ïalej èasti túdia, výpis výsledkov
túdia, kópie dokladov o absolvovaní túdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a povinnostiach tudenta najmenej na 25 rokov odo dòa
skonèenia túdia..
117. V § 56 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Základnými podmienkami prijatia na túdium
tudijného programu druhého stupòa pod¾a § 53 ods. 1
je vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, prièom súèet
poètu získaných kreditov za predchádzajúce vysokokolské túdium, ktorým bolo získané vysokokolské
vzdelanie, a poètu kreditov potrebných na riadne skonèenie tudijného programu druhého stupòa, na ktorý
sa uchádzaè hlási, musí by najmenej 300 kreditov.
(3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské túdium je vysokokolské vzdelanie druhého stupòa..
118. V § 57 ods. 1 sa slová § 92 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 92 ods. 12.
119. Poznámka pod èiarou k odkazu 37 znie:

37) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

120. V § 57 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
121. V § 58 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Uchádzaè, ktorý nepreukáe splnenie základných
podmienok prijatia na túdium v èase overovania splnenia podmienok na prijatie, môe by na túdium pri-
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jatý podmieneène s tým, e je povinný preukáza splnenie základných podmienok prijatia na túdium najneskôr v deò urèený na zápis na túdium..
122. V § 58 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) pod¾a § 73 ods. 3,
b) o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súèasnom zamestnaní,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 36 sa vypúa.
123. V § 58 ods. 5 sa slová § 73 ods. 4 a 6 nahrádzajú slovami § 73 ods. 6 a § 73a ods. 12.
124. V § 58a ods. 1 sa slová zahraniènej vysokej
koly a vysokej koly z tretieho tátu nahrádzajú slovami vysokej koly so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky.
125. V § 58a ods. 4 druhej vete sa vypúajú slová
ktorý je obèanom tretieho tátu,.
126. V § 58a ods. 6 sa slová jednotky tudijného
programu nahrádzajú slovom predmety.
127. V § 59 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Právo uchádzaèa, ktorý bol na túdium prijatý podmieneène, na zápis na túdium pod¾a odseku 1 zaniká, ak najneskôr v deò urèený na zápis nepreukáe splnenie
základných podmienok na prijatie..
128. V § 60 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Denná forma túdia je organizovaná tak, e túdium pod¾a odporúèaného tudijného plánu zodpovedá v závislosti od tudijného programu z h¾adiska èasovej nároènosti práci tudenta v rozsahu 1500 a 1800
hodín za akademický rok vrátane samostatného túdia
a samostatnej tvorivej èinnosti.
(3) Externá forma túdia je organizovaná tak, e túdium pod¾a odporúèaného tudijného plánu zodpovedá v závislosti od tudijného programu z h¾adiska èasovej nároènosti práci tudenta v rozsahu 750 a 1440
hodín za akademický rok vrátane samostatného túdia
a samostatnej tvorivej èinnosti.
(4) Vzdelávacie èinnosti pod¾a § 51 ods. 2 sa môu
uskutoèòova
a) prezenènou metódou,
b) ditanènou metódou alebo
c) kombinovanou metódou..
129. § 60 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri dennej forme a externej forme uskutoèòovania
tudijného programu sa pouívajú rovnaké metódy. Ak
pouívanie rovnakých metód nie je moné, prípadné
nevyhnutné rozdiely v uskutoèòovaní tudijného programu v dennej forme a externej forme nesmú ma negatívny vplyv na výsledky vzdelávania..
130. V § 62 ods. 1 sa slová jednotiek tudijného
programu nahrádzajú slovom predmetov.
131. V § 62 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Kredity sú èíselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce mnostvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
(3) tandardná záa tudenta za celý akademický
rok v dennej forme túdia je vyjadrená poètom 60 kre-
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ditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. tandardná záa tudenta za celý akademický rok
v externej forme túdia je vyjadrená poètom najviac
48 kreditov, v závislosti od tandardnej dåky túdia
prísluného tudijného programu a poètu kreditov potrebných na jeho riadne skonèenie..
132. V § 63 ods. 2 a 13 sa slová § 53 ods. 8 nahrádzajú slovami § 53 ods. 9.
133. V § 63 ods. 5 sa slová tudijné programy pod¾a
§ 83 ods. 1 nahrádzajú slovami magisterské tudijné
programy.
134. V § 63 ods. 9 prvá veta znie: Prevádzkovate¾ registra zverejní závereènú prácu, rigoróznu prácu alebo
habilitaènú prácu spôsobom umoòujúcim hromadný
prístup pod¾a osobitného predpisu,38b) a to do 30 dní po
uplynutí odkladnej lehoty pod¾a odseku 10, ak bola dohodnutá v príslunej licenènej zmluve, inak do 30 dní
odo dòa obhajoby príslunej práce. a za prvú vetu sa
vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Vysoká kola bezodkladne po obhajobe príslunej práce doruèí prevádzkovate¾ovi registra úplnú informáciu o uzatvorení príslunej licenènej zmluvy a o dni obhajoby; za
správnos, úplnos a vèasné doruèenie tejto informácie
zodpovedá prísluná vysoká kola, ktorá je zároveò povinná samotnú licenènú zmluvu uschova a na iados
ministerstva ju ministerstvu riadne a vèas doruèi..
135. V § 63 ods. 10 druhej vete sa slová registrácie
závereènej práce, rigoróznej práce alebo habilitaènej
práce v centrálnom registri závereèných, rigoróznych
a habilitaèných prác nahrádzajú slovami obhajoby
príslunej práce.
136. V § 67 ods. 2 sa slová § 51 ods. 4 písm. i) nahrádzajú slovami § 51 ods. 4 písm. j).
137. V § 67 ods. 3 sa slová jednotky tudijného
programu nahrádzajú slovom predmety.
138. V § 68 odsek 5 znie:
(5) Vysoká kola vydá tudentovi po riadnom skonèení túdia na základe jeho iadosti vysokokolský diplom v tátnom jazyku a v jazyku poadovanom tudentom, ak vysoká kola takéto vydanie diplomu
zabezpeèuje. Vysoká kola zabezpeèuje vydávanie vysokokolského diplomu najmenej v kombinácii tátneho jazyka s anglickým jazykom. Ak je vysokokolský
diplom vydaný v dvoch jazykoch, v týchto jazykoch sa
vydáva aj dodatok k diplomu, a to buï ako jeden doklad
v dvoch jazykoch, alebo ako dva doklady v jednotlivých
jazykoch..
139. V § 68 odsek 7 znie:
(7) Doklady o absolvovaní túdia sa vydávajú do
45 dní od riadneho skonèenia túdia okrem prípadov,
ak absolvent súhlasí s neskorím vydaním týchto dokladov..
140. § 68 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Na doklady o absolvovaní túdia absolventov
spoloèných tudijných programov sa ustanovenia odseku 2 vzahujú primerane. Absolventom spoloèných
tudijných programov pod¾a dohody spolupracujúcich
vysokých kôl
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a) vydajú spolupracujúce vysoké koly spoloèné doklady o absolvovaní túdia,
b) vydá kadá zo spolupracujúcich vysokých kôl
samostatné doklady o absolvovaní túdia alebo
c) vydá doklady o absolvovaní túdia za vetky spolupracujúce vysoké koly len jedna zo spolupracujúcich vysokých kôl.
(9) Ak sa na vydaní dokladov o absolvovaní túdia
pod¾a odseku 8 podie¾a vysoká kola so sídlom v Slovenskej republike, uvedie sa aj tudijný odbor pod¾a
sústavy tudijných odborov, v ktorom absolvent získal
vysokokolské vzdelanie a stupeò dosiahnutého vzdelania pod¾a tohto zákona.
(10) Ak sa spoloèný tudijný program uskutoèòuje
v kombinácií dvoch tudijných odborov a niektorá zo
spolupracujúcich vysokých kôl nie je oprávnená na
poskytovanie vysokokolského vzdelania prísluného
stupòa v oboch tudijných odboroch, spolupracujúce
vysoké koly vydajú absolventovi spoloèné doklady
o absolvovaní túdia pod¾a odseku 8 písm. a)..
141. V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak sa zápis uchádzaèa prijatého na túdium
uskutoèní pred zaèiatkom akademického roka, v ktorom sa má zaèa jeho túdium, uchádzaè sa stáva tudentom od zaèiatku tohto akademického roka, ak do
15. augusta pred zaèatím tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej kole, e svoj zápis ruí..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
142. V § 72 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Premlèacia doba neplynie poèas konania o disciplinárnom
priestupku ani poèas preruenia túdia..
143. § 73 vrátane nadpisu znie:
§ 73
Register tudentov
(1) Vysoká kola vedie register tudentov. Register
tudentov je neverejný informaèný systém vysokej koly, ktorého správcom a prevádzkovate¾om je vysoká
kola.
(2) Register tudentov slúi na evidenciu tudentov,
na tatistické úèely a rozpoètové úèely. Vysoká kola
môe vyuíva údaje z registra tudentov aj v elektronických preukazoch tudentov. Vysoká kola eviduje
v registri tudentov aj údaje o tudentoch inej vysokej
koly, ktorým poskytla ubytovanie v tudentskom domove pod¾a § 98 v rozsahu pod¾a odseku 3 a odseku 4
písm. e).
(3) Do registra tudentov sa zaznamenáva meno,
priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné èíslo, dátum
narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a tátne obèianstvo tudenta
a meno, priezvisko a rodné priezvisko rodièa tudenta.
U cudzinca sa zaznamenáva aj miesto pobytu v Slovenskej republike; rodné èíslo sa zaznamenáva, ak mu
bolo pridelené ministerstvom vnútra.
(4) V registri tudentov sa okrem údajov pod¾a odseku 3
zaznamenávajú o jednotlivých tudentoch aj údaje o
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zápise na túdium,
predchádzajúcom vzdelaní,
tudijnom programe,
zápise do ïalej èasti túdia pod¾a § 51 ods. 4 písm. j),
pridelení ubytovania,
poskytovaní tipendia pod¾a § 54 ods. 18 a § 95,
absolvovanej tátnej skúke a udelenom akademickom titule,
preruení túdia,
skonèení túdia,
vysokokolskom diplome,
túdiu na inej vysokej kole,
túdiu spoloèného tudijného programu na spolupracujúcej vysokej kole v príslunom akademickom roku,
povinnosti uhradi kolné a o jeho úhradách,
poète kreditov, ktoré tudent získal za doterajie
túdium tudijného programu, v ktorom je zapísaný,
kolite¾ovi, v rozsahu meno, priezvisko, ak ide o tudenta doktorandského túdia a ak ide o zamestnanca vysokej koly, odkaz na register zamestnancov,
pecifickej potrebe pod¾a § 100,
jazyku, v ktorom tudent tuduje prísluný tudijný
program.

(5) Vysoké koly môu poskytova iným právnickým
osobám a fyzickým osobám, s ktorými majú uzavretú
dohodu o poskytovaní sluieb vyadujúcich pouitie
preukazu tudenta, tieto údaje o tudentovi:
a) meno a priezvisko vrátane titulov,
b) dátum narodenia,
c) názov vysokej koly a fakulty, na ktorej tuduje,
d) formu túdia,
e) informáciu o preruení alebo o skonèení túdia.
(6) Údaje v registri tudentov vysokej koly môu
spracúva38a) len osobitne poverení zamestnanci príslunej vysokej koly, ktorí sú povinní pri práci s registrom tudentov dodriava právne predpisy o ochrane
osobných údajov.40)
(7) Vysoká kola zaznamená údaje v registri tudentov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala rozhodujúca skutoènos alebo v ktorom sa
o zmene údajov dozvedela.
(8) Na uchovávanie údajov z registra tudentov sa
vzahuje osobitný predpis.40a) Osobné údaje pod¾a odseku 3 je moné v registri tudentov spracúva 50 rokov od skonèenia túdia dotknutej osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:

40) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

144. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 73a
Centrálny register tudentov
(1) Centrálny register tudentov je neverejný informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom
a prevádzkovate¾om je ministerstvo.
(2) Centrálny register tudentov slúi na centrálnu
evidenciu tudentov a absolvovaného túdia na vysokých kolách, tatistické úèely a rozpoètové úèely.
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(3) Centrálny register tudentov je zdrojom platných
údajov o tudentoch pre potreby vysokých kôl, tátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných
orgánov verejnej správy alebo právnických osôb pod¾a
osobitného predpisu.40b) Ministerstvo na základe dohody s prísluným orgánom poskytne osobné údaje formou automatizovaného prístupu k údajom v centrálnom registri tudentov, ak informácia o túdiu na
vysokej kole je rozhodujúca pre ich rozhodovaciu èinnos pod¾a osobitného predpisu40c) a sú oprávnení na
spracúvanie osobných údajov o tudentovi.
(4) Vysoká kola poskytuje údaje z registra tudentov do centrálneho registra tudentov raz mesaène
v rozsahu pod¾a § 73 ods. 3 a 4 okrem tudentov vojenskej vysokej koly, ktorí vykonávajú tátnu slubu profesionálnych vojakov.
(5) truktúru, formát a spôsob poskytovania údajov
z registra tudentov do centrálneho registra tudentov
a z centrálneho registra tudentov do registra tudentov urèí ministerstvo.
(6) Na úèely súvisiace s poskytovaním vzdelávania
a s ním súvisiacich sluieb vysokej koly tudentovi
môe vysoká kola vyuíva údaje z registra tudentov
v plnom rozsahu a údaje z centrálneho registra tudentov týkajúce sa jej tudentov a tudentov, ktorým poskytuje ubytovanie v tudentskom domove; ak ide
o tudentov inej vysokej koly, ktorým poskytuje ubytovanie v tudentskom domove, údaje z centrálneho registra tudentov v rozsahu pod¾a § 73 ods. 4 písm. a),
d), e), h), i) a p).
(7) Ministerstvo obrany môe vyuíva údaje z centrálneho registra tudentov o tudentoch vojenských
vysokých kôl, ktorí nevykonávajú tátnu slubu profesionálnych vojakov, v plnom rozsahu najmä na úèely
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia pod¾a
osobitných predpisov40c) a na úèely pod¾a tohto zákona.
(8) Ministerstvo vnútra môe vyuíva údaje z centrálneho registra tudentov o tudentoch policajných
vysokých kôl v plnom rozsahu najmä na úèely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia pod¾a osobitných predpisov40c) a na úèely pod¾a tohto zákona.
(9) Ministerstvo zdravotníctva môe vyuíva údaje
z centrálneho registra tudentov o tudentoch zdravotníckych tudijných odborov v plnom rozsahu najmä na
úèely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia pod¾a
osobitných predpisov40c) a na úèely pod¾a tohto zákona.
(10) Ministerstvo môe vyuíva údaje z centrálneho
registra tudentov v plnom rozsahu na úèely pod¾a tohto zákona.
(11) Ministerstvo poskytuje Sociálnej poisovni
údaje z centrálneho registra tudentov v rozsahu
a) meno a priezvisko vrátane titulov,
b) rodné èíslo a ak ide o cudzinca, ktorému nebolo pridelené rodné èíslo ministerstvom vnútra, dátum narodenia,
c) názov vysokej koly a fakulty, na ktorej tuduje,
d) názov tudijného programu,
e) forma túdia,
f) informácia o zaèiatku, preruení alebo skonèení
túdia.
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(12) Údaje v centrálnom registri tudentov môu
spracúva len osobitne poverení zamestnanci ministerstva alebo v rozsahu pod¾a odsekov 7 a 9 osobitne poverení zamestnanci vysokej koly, alebo osobitne poverení
zamestnanci prísluného ministerstva, ktorí sú povinní
pri práci s centrálnym registrom tudentov dodriava
právne predpisy o ochrane osobných údajov.40)
(13) Na uchovávanie údajov z centrálneho registra
tudentov sa vzahuje osobitný predpis.40a) Osobné
údaje pod¾a § 73 ods. 3 je moné v centrálnom registri
tudentov spracúva 50 rokov od skonèenia túdia
dotknutej osoby.
(14) Ministerstvo je oprávnené po zmene údajov
v centrálnom registri tudentov spracúva pod¾a tohto
zákona aj údaje vedené v centrálnom registri tudentov
pred touto zmenou po dobu pod¾a odseku 13.
(15) Ministerstvo zabezpeèuje porovnanie údajov zaznamenaných do centrálneho registra tudentov pod¾a
odseku 4 s údajmi vedenými v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky40d) a ak ide o rozpor medzi údajmi
v centrálnom registri tudentov a údajmi v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky, zabezpeèí opravu údajov
v centrálnom registri tudentov pod¾a údajov v registri
obyvate¾ov Slovenskej republiky. Na úèely pod¾a prvej
vety ministerstvo vnútra poskytne ministerstvu údaje
z registra obyvate¾ov Slovenskej republiky spôsobom
umoòujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom
a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom
registri tudentov. Podrobnosti upravia ministerstvo
a ministerstvo vnútra vo vzájomnej dohode..
Poznámky pod èiarou k odkazom 40b, 40c a 40d znejú:

40b) Napríklad zákon è. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.
40c
) Napríklad § 10 ods. 2 písm. b) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 4 ods. 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení, § 3 ods. 3 zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
40d
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov..

145. § 74 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak na skonèenie pracovného pomeru zamestnanca vysokej koly bezprostredne nadväzuje vznik
nového pracovného pomeru k tej istej vysokej kole, na
úèely tohto zákona ide o jeden pracovný pomer.
(4) Vysokokolský uèite¾, výskumný pracovník
a umelecký pracovník môe ma najviac tri pracovné
pomery s vysokými kolami sídliacimi na území Slovenskej republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce vysokokolského uèite¾a, výskumného pracovníka a umeleckého
pracovníka, prièom najviac v jednom z nich môe vykonáva prácu v ustanovenom týdennom pracovnom
èase.40e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40e znie:

40e) § 85 ods. 8 Zákonníka práce..

146. V § 75 ods. 3, 6 a 7, § 76 ods. 3, § 77 ods. 2 a 4 sa
za slová vedecko-pedagogický titul v príslunom tva-
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re vkladajú slová alebo umelecko-pedagogický titul
v príslunom tvare.
147. V § 75 ods. 8 sa slová akademický titul PhD.
nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie tretieho
stupòa.
148. V § 75 ods. 9 sa slová akademického titulu
PhD. nahrádzajú slovami vysokokolského vzdelania
tretieho stupòa.
149. V § 76 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo profesor.
150. V § 76 odsek 8 znie:
(8) Splnenie podmienok pod¾a odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada verejnej vysokej koly alebo vedecká rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu
docent a kritérií na získanie titulu profesor schválených pod¾a § 12 ods. 1 písm. e). Na iados ministerstva
sa po rozhodnutí vedeckej rady vysokej koly alebo po
rozhodnutí vedeckej rady fakulty k splneniu týchto kritérií vyjadruje Akreditaèná komisia..
151. V § 76 odsek 10 znie:
(10) Vysoká kola zverejòuje v lehotách ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a
odseku 11 na dobu piatich rokov odo dòa skonèenia
habilitaèného konania alebo konania na vymenovanie
profesora na webovom sídle urèenom ministerstvom
a) údaje z profesijného ivotopisu uchádzaèa habilitaèného konania alebo uchádzaèa konania na vymenovanie profesora v rozsahu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2. akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
3. rok narodenia,
4. údaje o vysokokolskom vzdelaní, ïalom akademickom raste a absolvovanom ïalom vzdelávaní,
5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej èinnosti,
6. údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
7. údaje o publikaènej èinnosti,
8. ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
9. poèet doktorandov, ktorým je alebo bol kolite¾om
s urèením, ko¾kí z nich túdium ku dòu vyhotovenia ivotopisu riadne skonèili,
b) názov tudijného odboru, v ktorom sa konanie
uskutoèòuje,
c) tému habilitaènej práce alebo inauguraènej prednáky,
d) údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko,
akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo
umelecko-pedagogický titul,
e) oponentské posudky,
f) zloenie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na
udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo
umelecko-pedagogického titulu docent alebo návrh na vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno
a priezvisko èlena vedeckej rady, jeho akademické
tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti; ak èlen vedeckej
rady vysokej koly nie je èlenom akademickej obce
tejto vysokej koly alebo ak èlen vedeckej rady fakul-
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ty nie je èlenom akademickej obce vysokej koly,
ktorej je fakulta súèasou, uvádza sa aj názov zamestnávate¾a tohto èlena,
g) rozhodnutie vedeckej rady po skonèení habilitaèného
konania alebo konania na vymenúvanie profesora,
h) ïalie údaje o priebehu habilitaèného konania alebo
konania na vymenovanie profesora..
152. § 76 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor, truktúre a obsahu profesijného
ivotopisu, o ïalích údajoch zverejòovaných o priebehu habilitaèných konaní alebo konaní na vymenúvanie
profesora, o spôsobe a forme ich zverejòovania a lehoty
ich zverejòovania ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
153. V § 77 ods. 1 tretia veta znie: Vypísanie výberového konania vysoká kola zverejòuje na webovom sídle urèenom ministerstvom a na svojej úradnej výveske
alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto
alebo funkciu zaradenú na fakulte. a vypúa sa tvrtá
veta.
154. V § 80b ods. 1 sa slovo vedie nahrádza slovom
spravuje.
155. V § 80b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ministerstvo poskytne právnickej osobe pod¾a osobitného
predpisu40b) na základe dohody osobné údaje formou
automatizovaného prístupu k údajom v registri zamestnancov, ak informácia z tohto registra je rozhodujúca pre jej rozhodovaciu èinnos pod¾a osobitného
predpisu.40b).
156. V § 80b ods. 3 sa slová dátum narodenia u cudzincov nahrádzajú slovami dátum narodenia a vypúajú sa slová miesto pobytu v Slovenskej republike
u cudzincov a na konci sa pripája táto veta: U cudzincov sa zaznamenáva aj miesto pobytu v Slovenskej republike; rodné èíslo sa zaznamenáva, ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra..
157. V § 80b odsek 5 znie:
(5) Údaje v registri zamestnancov môu spracúva38a) len osobitne poverení zamestnanci vysokej koly, ministerstva, ministerstva obrany, ministerstva
vnútra a ministerstva zdravotníctva..
158. V § 80b ods. 6 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová odseku 3 sa vkladajú slová a údaje o garantovaní tudijného programu pod¾a § 75 ods. 4 a 5.
159. V § 80b ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
Osobné údaje pod¾a odseku 3 je moné v registri zamestnancov spracováva najdlhie do desiatich rokov od
skonèenia pracovnoprávneho vzahu dotknutej osoby..
160. § 80b sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Ak nastala zmena údajov v registri zamestnancov, ministerstvo je oprávnené spracováva v registri
zamestnancov údaje aj pred touto zmenou po dobu
pod¾a odseku 7.
(9) Ministerstvo zabezpeèuje porovnanie údajov zaznamenaných do registra zamestnancov pod¾a odseku 3
s údajmi vedenými v registri obyvate¾ov Slovenskej re-
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publiky,40d) a ak ide o rozpor medzi údajmi v registri zamestnancov a údajmi v registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky, zabezpeèí opravu údajov v registri zamestnancov pod¾a údajov v registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky. Na úèely pod¾a prvej vety poskytne ministerstvo vnútra ministerstvu údaje z registra obyvate¾ov
Slovenskej republiky spôsobom umoòujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované
porovnanie s údajmi v registri zamestnancov. Podrobnosti upravia ministerstvo a ministerstvo vnútra vo
vzájomnej dohode..
161. Nadpis deviatej èasti znie: ZABEZPEÈOVANIE
KVALITY VZDELÁVANIA.
162. V § 82 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) k splneniu kritérií schválených pod¾a § 12 ods. 1
písm. e) na návrh ministerstva a k lehote pod¾a § 83
ods. 11,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
163. V § 82 ods. 4 sa slová § 83 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 83 ods. 12.
164. V § 82 ods. 5 sa za slovom podkladov pripája
bodkoèiarka a tieto slová: ak ide o postup pod¾a odseku 8 najneskôr do 60 dní od vrátenia vyjadrenia ministerstvom a slová svojej internetovej stránke sa nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
165. V § 82 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Kritériá pouívané pri posudzovaní spôsobilosti
pod¾a odseku 2 písm. a) a c), kritériá pouívané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej koly, kritériá pouívané pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ïalej tvorivej èinnosti v rámci komplexnej
akreditácie èinností vysokej koly a kritériá pouívané
pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpeèovania kvality vysokokolského vzdelávania (ïalej len
vnútorný systém kvality) navrhuje Akreditaèná komisia a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých kôl
ich schva¾uje ministerstvo. Akreditaèná komisia môe
navrhnú osobitné kritériá pouívané pri posudzovaní
spôsobilosti pod¾a odseku 2 písm. a) pre akademicky
orientované bakalárske tudijné programy a pre profesijne orientované bakalárske tudijné programy, ako aj
osobitné kritériá pouívané pri posudzovaní spôsobilosti pod¾a odseku 2 písm. a) a c) pre jednotlivé tudijné odbory alebo pre viac tudijných odborov.
(8) Právnická osoba, ktorej sa vyjadrenie pod¾a § 82
ods. 2 týka, má právo zasla ministerstvu pripomienky
k vyjadreniu Akreditaènej komisie do ôsmich dní od
jeho zverejnenia na webovom sídle Akreditaènej komisie. Ak vyjadrenie Akreditaènej komisie, ku ktorému
boli zaslané pripomienky, nie je dostatoène odôvodnené, ministerstvo ho vráti Akreditaènej komisii spolu
s predloenými písomnými pripomienkami na dopracovanie odôvodnenia alebo na nové vyjadrenie; ministerstvo tak môe urobi aj opakovane. Ak vysoká kola
mala priznané právo s èasovým obmedzením, ktorého
platnos sa skonèí v období poèas dopracúvania vyjadrenia Akreditaènej komisie, priznané právo sa
predluje a do rozhodnutia ministra..
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166. § 82 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Na úèely § 83 ods. 15 sa vyjadrovanie pod¾a odseku 2 písm. a) povauje za vyjadrovanie o spôsobilosti
vysokej koly vytvori tudijný program pozostávajúci
z kombinácie dvoch predmetov, ak ide o uèite¾ský tudijný program, alebo z kombinácie dvoch jazykov, ak
ide o tudijný program v tudijnom odbore prekladate¾stvo a tlmoèníctvo, a absolventom takého tudijného
programu ude¾ova akademický titul.
(10) Akreditaèná komisia zverejòuje na svojom webovom sídle
a) iadosti pod¾a § 83, 84 alebo § 86; osobné údaje sa
zverejòujú v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
b) hodnotiacu správu vypracovanú pracovnou skupinou Akreditaènej komisie a stanovisko iadate¾a
k jej obsahu,
c) vyjadrenie Akreditaènej komisie k iadostiam pod¾a
§ 83 alebo pod¾a § 86,
d) výsledky komplexnej akreditácie èinností vysokej
koly pod¾a § 84 okrem rozhodnutí ministra pod¾a
§ 84 ods. 4 písm. c)..
167. V § 83 ods. 1 sa slovo ministerstvo nahrádza
slovom minister a slová § 53 ods. 8 sa nahrádzajú
slovami § 53 ods. 9.
168. V § 83 ods. 3, 7 a 9 sa slovo ministerstvo nahrádza slovom minister.
169. V § 83 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak pod¾a vyjadrenia Akreditaènej komisie neboli pri habilitaènom konaní alebo konaní na vymenúvanie profesorov splnené kritériá pod¾a § 12 ods. 1
písm. e), minister odníme vysokej kole právo uskutoèòova habilitaèné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v príslunom tudijnom odbore..
Doterajie odseky 10 a 13 sa oznaèujú ako odseky 11
a 14.
170. V § 83 odsek 11 znie:
(11) Ak vysokej kole bolo odòaté právo alebo zamietnutá iados o priznanie práva pod¾a odseku 9, nesmie vysoká kola poiada o akreditáciu tudijného
programu v rovnakom tudijnom odbore skôr ako jeden rok po rozhodnutí ministra; ak ide o tudijný program uskutoèòovaný na fakulte, toto obmedzenie sa
vzahuje len na iados o akreditáciu pre tudijné programy uskutoèòované na príslunej fakulte. Ak vysokej
kole bolo odòaté právo pod¾a odseku 10, nesmie vysoká kola poiada o akreditáciu habilitaèného konania
a konania na vymenúvanie profesorov v príslunom
tudijnom odbore skôr ako o tri a es rokov po rozhodnutí ministra pod¾a závanosti zistených nedostatkov; dåka lehoty sa uvádza v rozhodnutí ministra o odòatí prísluného práva, prièom pri jej urèení sa
prihliada na vyjadrenie Akreditaènej komisie..
171. V § 83 odsek 14 znie:
(14) Vysoká kola na zaèiatku akreditácie tudijného programu v zdravotníckom tudijnom odbore
poiada ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, èi ab-
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solventi tudijného programu budú spåòa podmienky
na výkon zdravotníckeho povolania pod¾a osobitného
predpisu35) (ïalej len stanovisko k akreditácii). Vysoká kola predloí ministerstvu zdravotníctva spolu so
iadosou o stanovisko k akreditácii podklady potrebné
k akreditácii tudijného programu. Stanovisko k akreditácii vysoká kola predkladá Akreditaènej komisii
spolu so iadosou pod¾a odseku 1. Pri vydávaní stanoviska k akreditácii sa posudzujú najmä personálne zabezpeèenie a garantovanie tudijného programu,
truktúra a obsah predmetov, poiadavky na prijímanie uchádzaèov o túdium a materiálne a technické zabezpeèenie praktickej výuèby v priestoroch vysokej
koly a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax. Kritériá pouívané pri vydávaní stanoviska k akreditácii schva¾uje ministerstvo zdravotníctva..
172. § 83 sa dopåòa odsekmi 15 a 21, ktoré znejú:
(15) Ak vysoká kola poiada o posúdenie jej spôsobilosti uskutoèòova uèite¾ský tudijný program, ktorý
sa vzahuje na predmet v kombinácii s iným predmetom, alebo tudijný program v tudijnom odbore prekladate¾stvo a tlmoèníctvo na jazyk v kombinácii s iným jazykom, minister priznáva právo vysokej kole vytvori
tudijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch
predmetov alebo z kombinácie dvoch jazykov a jeho absolventom ude¾ova akademický titul. V rozhodnutí sa
uvádza jeden predmet alebo jeden jazyk a slová v kombinácii. Vysoká kola si vytvára konkrétne kombinácie
dvoch predmetov alebo dvoch jazykov spomedzi takto
priznaných práv; akreditovaným tudijným programom
je vtedy len táto konkrétna kombinácia.
(16) Na rozhodovanie pod¾a odseku 15 sa primerane
vzahujú ustanovenia odsekov 7 a 10. Ak uplynie èasové obmedzenie práva priznaného pod¾a odseku 15
alebo ak je vysokej kole toto právo odòaté, prísluný
tudijný program zaniká. Pozastavenie práva pod¾a odseku 15 sa povauje za pozastavenie práva ude¾ova
absolventom tudijného programu akademický titul.
(17) iados pod¾a odseku 1 alebo pod¾a odseku 3
nie je moné vzia spä; to neplatí, ak po podaní iadosti
nastala zmena skutoèností v nej uvedených, ktoré nemohla vysoká kola ovplyvni.
(18) Minister prizná vysokej kole právo ude¾ova
absolventom spoloèného tudijného programu pod¾a
§ 54a akademický titul uvedený v dohode spolupracujúcich vysokých kôl bez vyjadrenia Akreditaènej komisie na èas, na ktorý má vysoká kola priznané právo
pod¾a odseku 8, ak
a) vysoká kola podávajúca spoloènú iados za vetky
spolupracujúce vysoké koly má priznané právo pod¾a odseku 8 vzahujúce sa na tudijný program
uskutoèòovaný v tudijnom odbore, stupni túdia a vo
forme túdia, ktoré sú zhodné so tudijným odborom,
stupòom túdia a formou túdia, v ktorých má by
uskutoèòovaný spoloèný tudijný program, prièom
jeho tandardná dåka túdia je zhodná so tandardnou dåkou túdia spoloèného tudijného programu,
b) spolupracujúca vysoká kola so sídlom
1. na území Slovenskej republiky má priznané právo
pod¾a odseku 8 vzahujúce sa na tudijný prog-
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ram uskutoèòovaný v tudijnom odbore, stupni
túdia a vo forme túdia, ktoré sú zhodné so tudijným odborom, stupòom túdia a formou túdia, v ktorých má by uskutoèòovaný spoloèný
tudijný program, prièom jeho tandardná dåka
túdia je zhodná so tandardnou dåkou túdia
spoloèného tudijného programu,
2. mimo územia Slovenskej republiky je oprávnená
na samostatné poskytovanie vzdelávania, ktoré je
svojou úrovòou rovnocenné s vysokokolským
vzdelávaním prísluného stupòa, svojím obsahom
je blízke príslunému tudijnému odboru a svojou
formou je obdobné forme túdia, v ktorej má by
uskutoèòovaný spoloèný tudijný program,
ak ide o spoloèný tudijný program uskutoèòovaný
v kombinácii dvoch tudijných odborov, je kadá
spolupracujúca vysoká kola oprávnená na poskytovanie vysokokolského vzdelávania prísluného
stupòa v oboch tudijných odboroch, v ktorých sa
spoloèný tudijný program uskutoèòuje,
dohoda spolupracujúcich vysokých kôl obsahuje
náleitosti pod¾a § 54a ods. 2,
vysoká kola predloí zoznam predmetov jednotlivých tudijných programov, na ktorých je zaloený
spoloèný tudijný program, za kadý tudijný program s urèením poètu kreditov za ich absolvovanie
a v èlenení na povinné, povinne volite¾né a výberové,
vysoká kola vypracuje zoznam predmetov spoloèného
tudijného programu s urèením, ktoré z nich sú súèasou niektorého zo tudijných programov, na ktorých je zaloený spoloèný tudijný program, a urèením
tohto tudijného programu; poèet kreditov za absolvovanie predmetu spoloèného tudijného programu, rozsah jeho výuèby a jeho charakteristika zodpovedajú
poètu kreditov, rozsahu výuèby a charakteristike predmetu prísluného tudijného programu, na ktorom je
zaloený spoloèný tudijný program,
súèasou spoloèného tudijného programu sú len
predmety, ktoré sú súèasou niektorého zo tudijných programov, na ktorých je zaloený spoloèný
tudijný program,
poèet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou
riadneho skonèenia túdia pre spoloèný tudijný
program, zodpovedá poètu kreditov pod¾a § 52 a 54,
z predmetov spoloèného tudijného programu je
moné zostavi tudijný plán tak, aby èasová postupnos predmetov zabezpeèovaných jednotlivými
spolupracujúcimi vysokými kolami umoòovala
riadne skonèenie tudijného programu,
vysoká kola predloí ministerstvu spolu so iadosou o priznanie práv listiny preukazujúce skutoènosti pod¾a tohto odseku.
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(21) Minister
a) zamietne iados pod¾a odseku 18, ak nie sú splnené
vetky podmienky pod¾a odseku 18 alebo ak vysoká
kola nepredloí vetky podklady pre rozhodnutie
pod¾a odseku 18 a tieto nedoplní ani v lehote urèenej
ministerstvom vo výzve na ich doplnenie,
b) odníme priznané právo, ak z vlastného podnetu alebo na základe oznámenia vysokej koly zistí, e niektorá zo spolupracujúcich vysokých kôl prestala
spåòa podmienku pod¾a odseku 18 písm. b) alebo
písm. c); vysoká kola je povinná túto skutoènos
oznámi ministerstvu bezodkladne po tom, ako sa
o nej dozvedela,
c) pozastaví priznané právo dòom pozastavenia priznaného práva akreditovaného tudijného programu pod¾a odseku 8 alebo odníme priznané právo
dòom odòatia priznaného práva akreditovaného
tudijného programu pod¾a odseku 8; ustanovenia
§ 87 ods. 1 sa v takom prípade vzahujú na vetky
spolupracujúce vysoké koly..
173. V § 84 ods. 2 tretej vete sa za slová akreditácií
a vkladajú slová spolu s kritériami pouívanými pri
vyjadrovaní sa o zaradení vysokej koly a kritériami
pouívanými pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ïalej tvorivej èinnosti v rámci komplexnej akreditácie èinností vysokej koly a za tretiu
vetu sa vkladá nová tvrtá veta, ktorá znie: Ak tieto
kritériá nie sú známe aspoò jeden rok vopred, Akreditaèná komisia primerane upraví vypracovaný plán
komplexných akreditácií..
174. V § 84 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém kvality a podklady na jeho uplatnenie..
175. V § 84 ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 druhej vete
a ods. 6 sa slovo ministerstvo vo vetkých tvaroch nahrádza slovom minister v príslunom tvare.
176. V § 84 sa odsek 4 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vyjadrenie Akreditaènej komisie k vnútornému systému kvality a jeho uplatòovaniu, prípadne k ich nedostatkom a k lehote na ich odstránenie; vyjadrenie
môe obsahova aj odporúèania na ich odstránenie..
177. V § 84 ods. 5 sa slovo desiatich nahrádza slovom dvanástich.
178. § 87a vrátane nadpisu znie:
§ 87a
Vnútorný systém kvality

(19) Spolupracujúce vysoké koly so sídlom na území Slovenskej republiky podávajú iados spoloène.
V takom prípade sa právo pod¾a odseku 18 priznáva
kadej z nich, a to na èas zodpovedajúci kratiemu
z práv priznaných pod¾a odseku 8 vzahujúcich sa na
tudijné programy, na ktorých je zaloený spoloèný
tudijný program.

(1) Za zabezpeèovanie kvality poskytovaného vysokokolského vzdelávania zodpovedá vysoká kola.

(20) Spoloèný tudijný program, pre ktorý vysoká
kola získala právo pod¾a odseku 18, je akreditovaný
tudijný program.

(3) Hlavným cie¾om vnútorného systému kvality je
rozvíjanie významu kvality a jej zabezpeèovania pri èinnostiach vysokej koly a fakulty.

(2) Vysoká kola musí ma vypracovaný, zavedený,
pouívaný a funkèný vnútorný systém kvality, ktorý je
podrobnejie upravený na podmienky jednotlivých súèastí vysokej koly vo vnútorných systémoch kvality
týchto súèastí.
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(4) Vnútorný systém kvality, ktorý je upravený vnútorným predpisom vysokej koly, zahàòa
a) politiku vysokej koly v oblasti zabezpeèovania kvality vysokokolského vzdelávania (ïalej len zabezpeèovanie kvality) a
b) postupy vysokej koly v oblasti zabezpeèovania kvality.
(5) Politika vysokej koly v oblasti zabezpeèovania
kvality obsahuje
a) základné nástroje na dosiahnutie hlavného cie¾a
vnútorného systému kvality,
b) charakteristiku vzahu medzi vysokokolským
vzdelávaním a výskumnou, vývojovou alebo umeleckou a ïalou tvorivou èinnosou na vysokej kole,
c) organizáciu vnútorného systému kvality,
d) rozdelenie zodpovednosti súèastí vysokej koly v oblasti zabezpeèovania kvality,
e) charakteristiku zapojenia tudentov do vnútorného
systému kvality,
f) spôsoby zavádzania, pouívania, monitorovania
a prehodnocovania zásad vysokej koly v oblasti zabezpeèovania kvality.
(6) Postupy v oblasti zabezpeèovania kvality sú vypracované a uplatòujú sa v nasledovných oblastiach:
a) tvorba, schva¾ovanie, monitorovanie a pravidelné
hodnotenie tudijných programov,
b) kritériá a pravidlá hodnotenia tudentov,
c) zabezpeèovanie kvality vysokokolských uèite¾ov,
d) zabezpeèovanie materiálnych, technických a informaèných zdrojov na podporu vzdelávania tudentov
zodpovedajúcich potrebám tudijných programov,
e) zber, analýza a pouívanie informácií potrebných na
efektívne riadenie uskutoèòovania tudijných programov,
f) pravidelné zverejòovanie aktuálnych, objektívnych,
kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o tudijných programoch a ich absolventoch.
(7) Ustanovenia odsekov 4 a 6 sa vzahujú rovnako
na vnútorné systémy kvality jednotlivých súèastí vysokej koly.
(8) Ak Akreditaèná komisia v rámci komplexnej akreditácie èinností vysokej koly zistí nedostatky vnútorného systému kvality alebo jeho uplatòovania, ministerstvo na návrh Akreditaènej komisie pod¾a § 84 ods. 4
písm. f) urèí vysokej kole lehotu na ich odstránenie
a zároveò poiada Akreditaènú komisiu, aby zabezpeèila overenie ich odstránenia. Ak sú tieto nedostatky pod¾a vyjadrenia Akreditaènej komisie v rámci komplexnej
akreditácie èinností závané a vysoká kola ich v urèenej lehote neodstráni, ministerstvo po vyjadrení Akreditaènej komisie k overeniu ich odstránenia predloí vláde
návrh zákona na zruenie verejnej vysokej koly alebo
návrh na odòatie tátneho súhlasu súkromnej vysokej
kole alebo prísluné ministerstvo predloí návrh zákona na zruenie tátnej vysokej koly..
179. V § 89 ods. 7 sa za slová § 96 vkladajú slová
a 96a.
180. V § 89 ods. 8 sa slová odsekov 4, 6 a 7 a dotácie
na priamu podporu na rozvoj vedy a techniky pod¾a odseku 5 nahrádzajú slovami odsekov 4 a 7.
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181. V § 89 ods. 9 sa slová vo svojom publikaènom
prostriedku nahrádzajú slovami na svojom webovom
sídle.
182. V § 89 ods. 10 prvej vete sa slová na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú èinnos a na rozvoj
vysokej koly nahrádzajú slovami pod¾a odseku 2
a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa
tieto slová: ak nie je v zmluve o dotácii uvedené inak..
183. V § 92 ods. 3 tvrtá veta znie: Roèné kolné
v tudijných programoch v externej forme túdia nesmie prekroèi súèin sumy maximálneho roèného kolného, ktorú na prísluný akademický rok ustanovuje
ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel poètu kreditov, ktorého dosiahnutie je
podmienkou riadneho skonèenia túdia prísluného
tudijného programu, a súèinu tandardnej dåky túdia prísluného tudijného programu a èísla 60. a na
konci sa pripája táto veta: Obmedzenie výky kolného sa nevzahuje na kolné pod¾a odseku 8..
184. V § 92 ods. 4 sa za slová odseku 5 vkladá èiarka a slová alebo odseku 6 sa nahrádzajú slovami 6
alebo odseku 8.
185. V § 92 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9,
ktoré znejú:
(8) tudent tudijného programu v dennej forme
túdia je povinný v kadom akademickom roku uhrádza roèné kolné, ak sa tudijný program pod¾a § 51
ods. 4 písm. p) uskutoèòuje výluène v inom ako tátnom jazyku. Povinnos uhradi kolné vznikne, len ak
niektorá verejná vysoká kola v akademickom roku,
v ktorom zaèal tudova tento tudijný program, prijímala na túdium v tom istom tudijnom odbore a stupni v tudijnom programe, ktorý sa uskutoèòuje aj
v tátnom jazyku; to neplatí, ak ide o tudenta, ktorý
nie je obèanom èlenského tátu, ani nemá trvalý pobyt
v èlenskom táte.
(9) Povinnos tudenta uhradi kolné pod¾a odseku 8
nevznikne, ak
a) tudijný program v dennej forme túdia sa uskutoèòuje aj v jazyku národnostnej meniny45a) a
b) súèasou poslania verejnej vysokej koly pod¾a § 2
ods. 10 alebo jej fakulty pod¾a § 27 ods. 1 písm. f), na
ktorej sa tudijný program uskutoèòuje, je v èase
prijatia tudenta na túdium výchova odborníkov
s vysokokolským vzdelaním patriacich k príslunej
národnostnej menine..
Doterajie odseky 8 a 21 sa oznaèujú ako odseky 10
a 23.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) § 1 ods. 2 zákona è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných menín v znení zákona è. 204/2011 Z. z..

186. V § 92 ods. 10 sa slová odsekov 1 a 7 a odsekov 9
a 20 nahrádzajú slovami tohto paragrafu.
187. V § 92 ods. 11 sa vypúa prvá veta a na konci sa
pripája táto veta: tudent, ktorému bolo vydané
osvedèenie Slováka ijúceho v zahranièí pod¾a osobitného predpisu,45b) sa na úèely tohto paragrafu povauje
za obèana Slovenskej republiky..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 45b znie:

45b) § 7 ods. 1 zákona è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

188. V § 92 ods. 16 sa slová odsekov 1 a 13 nahrádzajú slovami tohto paragrafu.
189. V § 92 ods. 23 sa slová Odseky 1 a 20 sa
vzahujú nahrádzajú slovami Tento paragraf sa
vzahuje.
190. Poznámka pod èiarou k odkazu 48 znie:

48) Zákon è. 396/2012 Z. z..

191. Nadpis § 96 znie: Sociálne tipendiá z prostriedkov tátneho rozpoètu.
192. Poznámka pod èiarou k odkazu 49 znie:

49) Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

193. V § 96 sa vypúajú odseky 8 a 11.
194. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 96a
Motivaèné tipendiá
z prostriedkov tátneho rozpoètu
(1) Vysoká kola priznáva tudentom z prostriedkov
tátneho rozpoètu motivaèné tipendium
a) v tudijných odboroch urèovaných v metodike pod¾a
§ 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu
práce,49ab) so zoh¾adnením tudijných výsledkov
z predchádzajúceho túdia; ak ide o tudenta tudijného programu prvého stupòa, v prvom roku túdia sa zoh¾adnia tudijné výsledky z posledného
roku túdia na strednej kole,
b) za vynikajúce plnenie tudijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti túdia,
výskumu, vývoja, umeleckej alebo portovej èinnosti.
(2) Vysoká kola rozhodne o priznaní motivaèného
tipendia. V rozhodnutí uvedie výku motivaèného tipendia a odôvodnenie priznania.
(3) tipendium pod¾a odseku 1 písm. a) sa priznáva
najviac pädesiatim percentám tudentov urèeného
tudijného odboru príslunej vysokej koly. tipendium pod¾a odseku 1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám tudentov príslunej vysokej koly.
(4) Vysoká kola upraví postup priznávania a poskytovania motivaèného tipendia v tipendijnom poriadku vysokej koly alebo v tipendijnom poriadku fakulty, ak o jeho priznávaní rozhoduje fakulta..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49ab znie:

49ab) § 12 písm. aa) zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 223/2011 Z. z..

195. V § 100 ods. 4 písm. b) sa slová jednotiek tudijného programu nahrádzajú slovom predmetov.
196. V § 101 ods. 1 sa slová zo tudentského pôièkového fondu nahrádzajú slovami z Fondu na podporu vzdelávania.
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197. V § 102 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
f) rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov
reprezentácie vysokých kôl o obmedzení medziroèného nárastu poètu novoprijatých tudentov v dennej forme túdia v príslunom tudijnom odbore,
ktorých zoh¾adní pri urèovaní dotácie na uskutoèòovanie akreditovaných tudijných programov na
nasledujúci kalendárny rok; percentuálne vyjadrené obmedzenie sa vzahuje na kadú verejnú vysokú
kolu uskutoèòujúcu tudijné programy v príslunom tudijnom odbore a ministerstvo toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle najneskôr
31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa rozhodnutie
vzahuje,
g) registruje tatút verejnej vysokej koly a tatút súkromnej vysokej koly,.
198. V § 102 ods. 2 písm. l) sa vypúajú slová a zverejòuje ju spolu s opismi tudijných odborov vysokokolského vzdelávania na svojej internetovej stránke.
199. V § 102 ods. 2 písmeno m) znie:
m) spravuje register vysokých kôl, register tudijných
odborov, register tudijných programov, centrálny
register tudentov, register zamestnancov, centrálny register závereèných, rigoróznych a habilitaèných prác, centrálny register evidencie publikaènej
èinnosti a centrálny register evidencie umeleckej
èinnosti zhromaïuje a vyuíva údaje z týchto registrov,.
200. V § 102 ods. 2 sa za písmeno m) vkladná nové
písmeno n), ktoré znie:
n) aktualizuje údaje v spravovaných registroch, metodicky usmeròuje osoby zodpovedné za ich aktualizáciu a sprístupòuje tieto údaje pod¾a osobitných
predpisov,49b).
Doterajie písmená n) a y) sa oznaèujú ako písmená o)
a z).
201. V § 102 ods. 2 písm. o) sa slová § 73 ods. 2 prvej
vete nahrádzajú slovami § 73 ods. 3.
202. V § 102 ods. 2 písmeno t) znie:
t) poskytuje vysokým kolám uskutoèòujúcim uèite¾ské tudijné programy na základe ich objednávky za
náklady s tým spojené uèebnice, uèebné texty a pracovné zoity schválené pod¾a osobitného predpisu49ba)
vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo
iných vhodných foriem ich prepisov,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 49ba znie:

49ba) § 13 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

203. V § 102 sa odsek 2 dopåòa písmenom aa), ktoré
znie:
aa) zverejòuje na svojom webovom sídle iadosti pod¾a
§ 47 ods. 3; osobné údaje sa zverejòujú v rozsahu
meno, priezvisko, rok narodenia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,.
204. V § 102 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená b)
a e).
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205. V § 102 ods. 3 písm. b) sa slovo vymenúva nahrádza slovom poveruje.
206. V § 102 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) rozhoduje o právach vysokej koly pod¾a § 83 ods. 18
a 21; ak ide o rozhodnutie pod¾a § 83 ods. 18, rozhoduje do 60 dní odo dòa doruèenia vetkých podkladov k iadosti,.
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
207. Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102a
Register vysokých kôl
(1) Register vysokých kôl je verejným informaèným
systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovate¾om je ministerstvo.
(2) Register vysokých kôl slúi na zhromaïovanie
a zverejòovanie údajov o vysokej kole a jej súèastiach,
samosprávnych orgánoch vysokej koly, èlenoch
správnej rady verejnej vysokej koly, samosprávnych
orgánoch fakúlt, osobách poverených výkonom funkcie rektora, prorektoroch, vedúcich zamestnancoch vysokej koly, prodekanoch, vedúcich zamestnancoch
súèastí vysokej koly, tatutárnom orgáne súkromnej
vysokej koly a o nevysokokolskej intitúcii a jej tatutárnom orgáne, na rozpoètové úèely, na úèely tatistického zisovania a na potreby akreditácie.
(3) O fyzických osobách pod¾a odseku 2 sa v registri
vysokých kôl spracúvajú údaje v rozsahu meno
a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický
titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnos,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, funkcia, zaèiatok a koniec funkèného obdobia.
(4) Ak ide o èlena akademického senátu, uvádza sa aj
súèas vysokej koly a èas akademickej obce, ktorú
zastupuje.
(5) Ak ide o èlena vedeckej rady vysokej koly alebo
vedeckej rady fakulty, uvádza sa aj oblas odbornej pôsobnosti èlena a èi ide o èlena akademickej obce vysokej koly.
(6) Ak ide o èlena správnej rady verejnej vysokej koly,
uvádza sa aj informácia, èi èlena správnej rady navrhol
rektor, akademický senát alebo minister.
(7) Z údajov pod¾a odseku 3 register vysokých kôl
zverejòuje bez obmedzenia údaje v rozsahu meno
a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický
titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnos,
informácie o zastávanej funkcii a o funkènom období.
Dátum narodenia a adresa trvalého pobytu sú sprístupnené len povereným zamestnancom ministerstva.
Údaje pod¾a odsekov 4 a 6 sa sprístupòujú bez obmedzenia.
(8) Do registra vysokých kôl zapisuje
a) ministerstvo názov a sídlo vysokej koly, údaje o rektorovi verejnej vysokej koly, rektorovi súkromnej
vysokej koly, osobe poverenej pod¾a § 5 ods. 5, èlenoch správnej rady verejnej vysokej koly, údaje
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o súkromnej vysokej kole pod¾a § 47 ods. 4 písm. a)
a b) a údaje o zahraniènej vysokej kole uvedené
v oprávnení pod¾a § 49a,
b) prísluné ministerstvo údaje pod¾a odseku 2 a písmena a) týkajúce sa tátnych vysokých kôl a ich orgánov, ktoré sú v rozhodovacej pôsobnosti prísluného ministra,
c) prísluná nevysokokolská intitúcia vlastné identifikaèné údaje,
d) prísluná vysoká kola ostatné údaje.
(9) Za zápis údajov do registra vysokých kôl a za ich
aktualizáciu zodpovedá právnická osoba, ktorá údaj do
registra vysokých kôl zapisuje.
(10) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o údajoch, ktoré
sa zapisujú do registra vysokých kôl, ich truktúre,
forme, spôsobe zapisovania a lehote na zápis a aktualizáciu..
208. § 103 vrátane nadpisu znie:
§ 103
Registrácia tatútu
(1) iados o registráciu tatútu podáva na ministerstvo rektor alebo iný tatutárny orgán vysokej koly.
O tejto iadosti ministerstvo rozhodne do 60 dní odo
dòa jej doruèenia.
(2) K iadosti pod¾a odseku 1 prikladá vysoká kola
dve listinné vyhotovenia tatútu, ktoré zasiela aj elektronicky ministerstvu, a listiny preukazujúce schválenie návrhu tatútu predloeného na registráciu príslunými orgánmi vysokej koly. Toto ustanovenie sa
na novozriadené vysoké koly vzahuje primerane.
(3) Ak tatút pod¾a ministerstva odporuje zákonu
alebo inému veobecne záväznému právnemu predpisu, ministerstvo iados o registráciu zamietne.
(4) Ak má tatút formálne nedostatky, ministerstvo
ho vráti vysokej kole na dopracovanie a konanie preruí.
(5) Vysoká kola môe do 15 dní od doruèenia zamietnutia iadosti pod¾a odseku 1 poiada ministra
o preskúmanie dôvodov jej zamietnutia. Minister po
preskúmaní postupu ministerstva poiadavku vysokej
koly zamietne alebo predloí iados pod¾a odseku 1
na nové konanie. Ak ani po opätovnom predloení nebudú nedostatky odstránené, ministerstvo iados
o registráciu zamietne.
(6) tatút nadobúda platnos odo dòa registrácie a je
úèinný najskôr odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o jeho registrácii. Spolu s rozhodnutím
o registrácii sa vysokej kole doruèuje aj jedno vyhotovenie tatútu vysokej koly s odtlaèkom peèiatky ministerstva na rube poslednej strany tatútu, s menom
a podpisom zamestnanca ministerstva, ktorý tatút vysokej koly zaregistroval.
(7) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzahujú aj na
zmeny tatútu a primerane sa vzahujú aj na registráciu ïalích vnútorných predpisov policajnej vysokej
koly pod¾a § 44 ods. 4 písm. a)..
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209. V § 105 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Vláda môe na návrh ministerstva po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých kôl odòa udelený tátny
súhlas pod¾a § 87a ods. 8..

kaènej èinnosti sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých kôl a tudentov
tudijných programov tretieho stupòa v dennej forme
túdia a publikované ohlasy na tieto práce.

210. V nadpise pod § 106 sa vypúajú slová na akademické úèely.

(2) Centrálny register evidencie publikaènej èinnosti
slúi najmä na zabezpeèenie tatistického zisovania,
rozpoètové úèely a prezentáciu výskumnej, vývojovej
a odbornej aktivity vysokej koly.

211. V § 106 odsek 1 znie:
(1) Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou kolou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom pod¾a právnych predpisov prísluného tátu je postup, v rámci
ktorého sa posudzuje, èi podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uzna, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní pod¾a tohto
zákona. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokladov o odbornej kvalifikácii na úèely výkonu povolania
sa vzahuje osobitný predpis.34).
212. V § 106 ods. 3 sa vypúajú slová na akademické úèely.
213. § 106 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvádza, e toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie..
214. § 106a vrátane nadpisu sa vypúa.
215. V § 107 ods. 5 sa vypúa tretia veta.
216. § 108 znie:
§ 108
(1) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní50) okrem
a) rozhodovania o uloení pokuty pod¾a § 2a,
b) rozhodovania o zastavení konania alebo rozhodovania o preruení konania pod¾a § 47,
c) rozhodovania o udelení oprávnenia pod¾a § 49a,
d) rozhodovania o priznaní sociálneho tipendia pod¾a
§ 96 a
e) rozhodovania o uznaní dokladov o vzdelaní.
(2) Dotáciu pod¾a tohto zákona, ktorá je tátnou pomocou,50a) mono poskytnú len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi v oblasti tátnej pomoci.13)
(3) Na úèely § 54a, 68, 102 a 106 sa súkromná vysoká kola so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
povauje za vysokú kolu so sídlom na území Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) Èl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83,
30. 3. 2010)..

217. Za § 108 sa vkladajú § 108a a 108c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 108a
Centrálny register evidencie publikaènej èinnosti
(1) Centrálny register evidencie publikaènej èinnosti
je informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom
je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie publi-

(3) V centrálnom registri evidencie publikaènej èinnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznaène
identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, publikované dokumenty zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na publikované dokumenty.
Tieto údaje sa zverejòujú bez obmedzenia spôsobom
umoòujúcim hromadný prístup.38b)
(4) Vysoká kola zodpovedá za poskytovanie údajov
do centrálneho registra evidencie publikaènej èinnosti,
za ich roènú aktualizáciu a správnos.
(5) Vysoká kola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie publikaènej èinnosti za predchádzajúci
kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
(6) Údaje v centrálnom registri evidencie publikaènej
èinnosti a správnos zaradenia výstupu publikaènej
èinnosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkovate¾om tohto registra. Námietky k návrhom na zmenu kategórie evidencie výstupu publikaènej èinnosti
v tomto registri vyhodnocuje odborný hodnotite¾ský orgán prevádzkovate¾a, ktorého èlenov na návrh prevádzkovate¾a vymenúva minister.
(7) Centrálny register evidencie publikaènej èinnosti
prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register
publikaènej èinnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie publikaènej èinnosti.
(8) Na úèely kategorizácie publikácií ministerstvo vedie a kadoroène na návrh prevádzkovate¾a centrálneho registra publikaènej èinnosti aktualizuje zoznam
zahranièných vydavate¾stiev vedeckej literatúry, ktoré
uskutoèòujú recenzné konanie.
(9) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evidencie publikaènej èinnosti a ohlasov publikaènej èinnosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu
publikaènej èinnosti vysokej kole k jeho zaradeniu do
príslunej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa zapisujú do centrálneho registra evidencie publikaènej
èinnosti, ich truktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie.
§ 108b
Centrálny register evidencie umeleckej èinnosti
(1) Centrálny register evidencie umeleckej èinnosti je
informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom
je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie umeleckej èinnosti sa zaznamenávajú údaje o umeleckých
dielach, umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých kôl a tudentov tudijných programov tretieho
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stupòa v dennej forme túdia a publikované ohlasy na
tieto diela a výkony.
(2) Centrálny register evidencie umeleckej èinnosti
slúi najmä na zabezpeèenie tatistického zisovania,
rozpoètové úèely a prezentáciu umeleckej aktivity vysokej koly.
(3) V centrálnom registri evidencie umeleckej èinnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznaène
identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, vytvorené umelecké diela, umelecké výkony
v kategóriách evidencie a ohlasy na umelecké dielo,
umelecký výkon. Tieto údaje sa zverejòujú bez obmedzenia spôsobom umoòujúcim hromadný prístup.38b)
(4) Vysoká kola zodpovedá za poskytovanie údajov
do centrálneho registra evidencie umeleckej èinnosti,
za ich roènú aktualizáciu a správnos.
(5) Vysoká kola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie umeleckej èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
(6) Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej
èinnosti a správnos zaradenia výstupu umeleckej èinnosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkovate¾om pod¾a odseku 7. Námietky k návrhom na zmenu
kategórie evidencie výstupu umeleckej èinnosti v tomto
registri vyhodnocuje odborný hodnotite¾ský orgán prevádzkovate¾a, ktorého èlenov na návrh prevádzkovate¾a vymenúva minister.
(7) Centrálny register evidencie umeleckej èinnosti
prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register
umeleckej èinnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie umeleckej
èinnosti.
(8) Na úèely kategorizácie výstupov umeleckej èinnosti ministerstvo vedie a kadoroène na návrh prevádzkovate¾a centrálneho registra umeleckej èinnosti aktualizuje zoznam podujatí a intitúcií za kadú umeleckú
oblas, ktoré sa na tieto úèely povaujú za renomované.
(9) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evidencie
umeleckej èinnosti, kategóriách ohlasov umeleckej èinnosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu
umeleckej èinnosti vysokej kole k jeho zaradeniu do
príslunej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa zapisujú do centrálneho registra evidencie umeleckej èinnosti, ich truktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote
na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie.
§ 108c
(1) Prevádzkovate¾ centrálneho registra evidencie publikaènej èinnosti a prevádzkovate¾ centrálneho registra
evidencie umeleckej èinnosti overuje správnos kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej èinnosti zapísaných do prísluného registra vysokou kolou.
(2) Ak publikácia alebo výstup umeleckej èinnosti
nie sú zaradené v správnej kategórii evidencie, prevádzkovate¾ prísluného registra navrhne vysokej kole zmenu kategórie evidencie.
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(3) Vysoká kola alebo autor publikácie alebo autor
výstupu umeleckej èinnosti majú právo poda prevádzkovate¾ovi prísluného registra námietky k návrhu
zmeny kategórie evidencie do 15 pracovných dní odo
dòa doruèenia návrhu na zmenu kategórie evidencie.
Tieto námietky prevádzkovate¾ prísluného registra
postúpi na vyjadrenie hodnotite¾skému orgánu pod¾a
§ 108a ods. 6 alebo § 108b ods. 6. Prísluný hodnotite¾ský orgán sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní
od ich doruèenia. Ak sa hodnotite¾ský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie alebo výstupu
umeleckej èinnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zapísanej vysokou kolou do prísluného registra. Ak prísluný hodnotite¾ský orgán vyhovie námietkam vysokej koly alebo autora, odôvodnenie
vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie
najmä, aké skutoènosti boli podkladom pre vyjadrenie
a ako sa vyrovnal s námietkami.
(4) Vyjadrenie prísluného hodnotite¾ského orgánu
oznamuje prevádzkovate¾ prísluného registra vysokej
kole a ministerstvu. Vysoká kola alebo autor publikácie, alebo autor výstupu umeleckej èinnosti majú
právo poda prevádzkovate¾ovi prísluného registra
námietky k vyjadreniu hodnotite¾ského orgánu do
15 pracovných dní odo dòa jeho doruèenia. Prevádzkovate¾ prísluného registra predloí vyjadrenie spolu
s podanými námietkami ministerstvu do 30 pracovných dní od doruèenia námietky a následne ich vyhodnotí osobitná komisia vymenovaná ministrom. Komisia
sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní po jej doruèení a ministerstvo toto vyjadrenie oznámi vysokej kole a autorovi publikácie alebo autorovi výstupu umeleckej èinnosti. Ak sa komisia v tejto lehote nevyjadrí,
zaradenie publikácie alebo výstupu umeleckej èinnosti
zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zapísanej vysokou kolou do prísluného registra. Ak komisia vyhovie námietke vysokej koly alebo autora, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení
uvedie najmä, aké skutoènosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnala s námietkami.
(5) Ak prevádzkovate¾ovi prísluného registra nie sú
v lehote pod¾a odseku 3 alebo pod¾a odseku 4 doruèené
námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej èinnosti, vykoná zmenu kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej èinnosti v príslunom registri.
(6) Ministerstvo poiada prevádzkovate¾a prísluného registra o vykonanie zmeny kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej èinnosti v príslunom
registri pod¾a návrhu prevádzkovate¾a, ak komisia pod¾a odseku 4 odôvodnene potvrdí vyjadrenie hodnotite¾ského orgánu..
218. Za § 113ae sa vkladá § 113af, ktorý vrátane
nadpisu znie:
§ 113af
Prechodné ustanovenie k právnym
úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Podmienky na riadne skonèenie túdia pre tudentov prijatých na túdium akreditovaných tudij-
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ných programov pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012 vrátane charakteristiky predmetov
a tandardnej dåky túdia zostávajú zachované.
(2) Prijímacie konanie na túdium, ktoré sa má
zaèa od zaèiatku akademického roka 2013/2014, sa
dokonèí pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra
2012.
(3) Vysoká kola môe od akademického roka zaèínajúceho po skonèení najbliej komplexnej akreditácie èinností vysokej koly prijíma tudentov na túdium tudijných programov v externej forme túdia len
na tudijné programy so tandardnou dåkou túdia
pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2013;
náleitosti pod¾a § 57 ods. 5 zverejní vysoká kola alebo
fakulta, ak sa tudijný program uskutoèòuje na fakulte najneskôr dva mesiace pred posledným dòom urèeným na podanie prihláok, aj ak ide o bakalársky tudijný program v externej forme túdia alebo tudijný
program pod¾a § 53 ods. 3 v externej forme túdia.
(4) Na úèely § 56 ods. 2 v znení úèinnom od 1. januára 2013 sa za kadý akademický rok túdia pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2012, ktoré nebolo uskutoèòované v kreditovom systéme, alebo túdia
absolvovaného v zahranièí rovnocenného so túdiom
v dennej forme túdia zoh¾adòuje 60 kreditov.
(5) Výka roèného kolného na tudijné programy
na akademický rok 2013/2014 sa urèí pod¾a predpisu
úèinného do 31. decembra 2012.
(6) Povinnos uhradi roèné kolné na verejných vysokých kolách a tátnych vysokých kolách pod¾a
predpisu úèinného od 1. januára 2013 vzniká najskôr
od 1. septembra 2013. tudent, ktorého túdium zaèalo skôr ako v akademickom roku 2014/2015 a je zapísaný na túdium tudijného programu, ktorý sa uskutoèòuje výluène v inom ako tátnom jazyku, sa na úèely
§ 92 ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2013
povauje za zapísaného na túdium tudijného programu, ktorý sa uskutoèòuje aj v tátnom jazyku.
(7) Konania o iadostiach o registráciu vnútorných
predpisov zaèaté pred 1. januárom 2013 sa dokonèia
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012.
(8) Akreditaèná komisia upraví plán komplexných
akreditácií vypracovaný pred 1. januárom 2013, ak kritériá pouívané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej
koly a kritériá pouívané pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ïalej tvorivej èinnosti
v rámci komplexnej akreditácie èinností vysokej koly
nie sú známe aspoò jeden rok pred termínmi pod¾a tohto plánu.
(9) Vysoká kola v rámci najbliej komplexnej
akreditácie jej èinností nepredkladá iados pod¾a § 83
ods. 1 vzahujúcu sa na tudijný program v externej
forme túdia, ktorý bol akreditovaný na základe iadosti pod¾a § 83 ods. 1 podanej do 31. decembra 2012.
Zodpovedajúce právo vzahujúce sa na taký tudijný
program sa pozastaví k 1. septembru nasledujúcemu
po skonèení tejto komplexnej akreditácie èinností vysokej koly; také právo ostáva v platnosti do dòa jeho
odòatia alebo zruenia tudijného programu.
(10) Ak vysoká kola mala tudijný program akredi-
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tovaný na základe iadosti pod¾a § 83 ods. 1 podanej do
31. decembra 2012 s èasovým obmedzením, ktorého
platnos sa skonèí pred zaèatím najbliej komplexnej
akreditácie èinností vysokej koly, priznané právo sa
pozastaví ku dòu uplynutia èasového obmedzenia.
(11) Pozastavenie zodpovedajúceho práva pod¾a odsekov 9 a 10 ministerstvo len vyznaèí v registri tudijných programov a vysoká kola nie je k takému tudijnému programu povinná prija opatrenia na odstránenie
nedostatkov a poda správu o ich výsledku.
(12) Vysoká kola je povinná tudijný program pod¾a
odsekov 9 a 10 zrui po skonèení komplexnej akreditácie jej èinností najneskôr do èasu zodpovedajúceho
tandardnej dåke túdia takého tudijného programu
predåenej o jeden akademický rok okrem prípadov, ak
zodpovedajúce právo nebolo odòaté skôr; táto lehota
zaèína plynú 1. septembra kalendárneho roku, v ktorom skonèí komplexná akreditácia jej èinností.
(13) Ustanovenia odsekov 9 a 12 sa nevzahujú na
doktorandské tudijné programy, ak sú uskutoèòované v súlade s predpisom úèinným od 1. januára 2013.
(14) Doktorandský druh túdia pod¾a doterajích
predpisov sa povauje za túdium tudijného programu tretieho stupòa pod¾a predpisu úèinného od 1. januára 2013.
(15) Ustanovenia § 53 ods. 9 v znení úèinnom od 1.
januára 2013 sa nevzahujú na absolventov Vysokej
koly Zboru národnej bezpeènosti, Vojenskej politickej
akadémie Klementa Gottwalda a Vysokej koly politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Èeskoslovenska..
(16) Vysoké koly zosúladia do 31. augusta 2013
svoje vnútorné predpisy s predpisom úèinným od 1. januára 2013..
219. V § 113b sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie nahrádzajú slovami
právne záväzné akty Európskej únie.
220. Za § 114a sa vkladá § 114b, ktorý znie:
§ 114b
Zruujú sa:
1. Vyhláka Ministerstva kolstva, mládee a portu
Slovenskej republiky è. 357/1991 Zb. o finanènom
a hmotnom zabezpeèení tudentov vysokých kôl
poèas túdia v zahranièí.
2. Opatrenie Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých kôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia è. 356/2008 Z. z., opatrenia
è. 328/2009 Z. z., opatrenia è. 590/2009 Z. z.
a opatrenia è. 378/2010 Z. z..
221. Názov prílohy è. 4 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.
Èl. II
Zákon è. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava tefánika, o zlúèe-
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ní Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava tefánika v Koiciach s Technickou univerzitou
v Koiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany marala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 144/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 1 odsek 2 znie:
(2) Akadémia ozbrojených síl je vojenská vysoká
kola, ktorá nie je zaèlenená medzi univerzitné vysoké
koly alebo odborné vysoké koly.2).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 2 ods. 16 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013
okrem èl. I bodov 112, 122, 143, 144 a 207, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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456
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012
o centrálnom registri evidencie publikaènej èinnosti a centrálnom registri evidencie
umeleckej èinnosti

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 108a ods. 9 a § 108b ods. 9
zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 455/2012 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Podrobnosti o kategóriách evidencie publikaènej
èinnosti
(1) Kategórie evidencie publikaènej èinnosti sú oznaèené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy publikaènej èinnosti sú kategorizované pod¾a
a) originality a druhovo-funkènej charakteristiky dokumentu,
b) bibliografickej úrovne a charakteru dokumentu,
c) teritoriality a hodnotenia dokumentu.
(2) Prvým písmenom vyjadrujúcim originalitu a druhovo-funkènú charakteristiku výstupu publikaènej
èinnosti je
a) A pre
1. vedecké práce, ktorými sú práce zverejòujúce pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu a majú vedecko-objavite¾ský charakter, a
2. vysokokolské uèebnice,
b) B pre odborné práce, ktorými sú práce, ktoré nemajú vedecko-objavite¾ský charakter, ale ich spracovanie si vyaduje vysokú odbornú kvalifikáciu
autora, spôsob spracovania prináa vyiu kvalitatívnu úroveò,
c) C pre
1. umelecké práce, ktorými sú publikované pôvodné
slovesné, dramatické, hudobné a výtvarné práce
vydané v umeleckých monografiách, èasopisoch,
zborníkoch, kniných publikáciách a skupinových katalógoch, a
2. umelecké preklady,
d) D pre dizertaèné a habilitaèné práce,
e) E pre
1. preh¾adové a hodnotiace práce, ktorými sú sumarizaèné práce, ktoré z väèej èasti alebo vôbec neprináajú nové, dovtedy nezaznamenané informácie, ich prínos predstavuje sústredenie
prevzatých informácií, ich hodnotenie, zhustenie,
utriedenie a podobne,
2. odborné preklady, ktorými sú práce vyadujúce
okrem znalosti jazyka originálu aj hlboké odborné
vedomosti z daného odboru, a

3. práce v èasopisoch a v zborníkoch, ktoré preh¾adne uvádzajú sumár prác istého autora, pracoviska,
f) F pre zostavovate¾ské práce, ktorými sú práce týkajúce sa výberu a odborného zostavenia publikácií
súborného charakteru, sekundárnych informácií
a podobne,
g) G pre popularizaèné a iné práce, ktorými sú
1. práce, ktoré populárnym spôsobom sprístupòujú
irokej verejnosti výsledky výskumnej, vývojovej
a technickej teórie a praxe,
2. práce oznamovacieho charakteru,
3. práce uverejnené spôsobom umoòujúcim hromadný prístup bez prísluných vydavate¾ských
údajov a
4. práce, ktoré nemono zaradi do iadnej inej kategórie.
(3) Druhým písmenom vyjadrujúcim bibliografickú
úroveò a charakter výstupu publikaènej èinnosti je
a) A pre práce typu kniha ako celok okrem uèebníc
a projektov,
b) B pre kapitoly v knihách, èlánky a state,
c) C pre uèebnice a uèebné texty, kapitoly v uèebniciach,
d) D pre èlánky v èasopisoch, èasti audiovizuálnych
a multimediálnych dokumentov a podobne,
e) E pre príspevky v zborníkoch okrem konferenèných,
f) F pre úplné texty alebo abstrakty prác v konferenèných zborníkoch,
g) G pre správy, projekty, patentové prihláky, prihláky úitkových vzorov, prihláky dizajnov, prihláky ochranných známok, iadosti o udelenie dodatkových
ochranných
osvedèení,
prihláky
topografií polovodièových výrobkov, prihláky oznaèení pôvodu výrobkov, prihláky zemepisných oznaèení výrobkov, prihláky na udelenie ¾achtite¾ských osvedèení,
h) H pre elektronické práce sprístupnené verejnosti
spôsobom umoòujúcim hromadný prístup,
i) I pre ostatné dokumenty.
(4) Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a hodnotenie výstupu publikaènej èinnosti je
a) A pre dokumenty vydané v zahraniènom vydavate¾stve, ktorými sú od 1. januára 1993 aj vydavate¾stvá na území Èeskej republiky,
b) B pre dokumenty vydané v domácom vydavate¾stve, ktorými sú do 31. decembra 1992 aj vydavate¾stvá na území Èeskej republiky,
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c) C pre zahranièné karentované èasopisy, recenzované zborníky, kapitoly a túdie,
d) D pre domáce karentované èasopisy a recenzované
zborníky, kapitoly a túdie,
e) E pre ostatné zahranièné èasopisy a nerecenzované zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov zo zahranièných konferencií,
f) F pre ostatné domáce èasopisy a nerecenzované
zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií,
g) G a L pre ostatné dokumenty, ktoré nie sú dokumentmi pod¾a písmen a) a f), h) a i),
h) M pre zahranièné èasopisy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS,
i) N pre domáce èasopisy registrované v databázach
Web of Science a SCOPUS.
(5) Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie
publikaènej èinnosti a ich popisy rozhodujúce na zaradenie výstupu publikaènej èinnosti do príslunej kategórie sú uvedené v prílohe è. 1.
(6) Na výstupy publikaènej èinnosti v elektronických
zborníkoch, èasopisoch, elektronické knihy, peciálne
dokumenty (najmä multimediálne dokumenty, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy), ktoré majú
popisné údaje pod¾a § 5 ods. 6 písm. a) a d) a ods. 7
písm. b), c), e) a h) a uchovávajú sa pri dostupnosti spôsobom umoòujúcim hromadný prístup alebo boli vydané na hmotnom nosièi, sa vzahujú rovnaké kategórie evidencie ako na výstupy publikaènej èinnosti
zverejnené v listinnej podobe.
§2
Podrobnosti o kategóriách evidencie umeleckej
èinnosti
(1) Kategórie evidencie umeleckej èinnosti sú oznaèené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy umeleckej
èinnosti sú kategorizované pod¾a
a) závanosti a druhovo-funkèného zaradenia umeleckého diela,1) umeleckého výkonu2) alebo prezentácie,
b) rozsahu a charakteru umeleckého diela, umeleckého výkonu alebo prezentácie,
c) dopytu a teritoriality.
(2) Prvým písmenom vyjadrujúcim závanos a druhovo-funkèný charakter výstupov umeleckej èinnosti je
a) Z pre závané umelecké výstupy, ktorými sú také
umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, ktoré prvýkrát zverejòujú pôvodné výsledky umeleckej
práce autora alebo skupiny autorov a sú prezentované v rámci renomovaných podujatí a intitúcií; ide
o pôvodné umelecké diela a umelecké výkony nároènejieho druhovo-funkèného charakteru alebo odvodené umelecké diela nároènejieho druhovo-funkèného charakteru vzniknuté spracovaním
pôvodných umeleckých diel,
b) Y pre menej závané umelecké výstupy, ktorými sú
také umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, ktoré prvýkrát zverejòujú pôvodné výsledky
1
2
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umeleckej práce autora alebo skupiny autorov a sú
prezentované v rámci renomovaných podujatí a intitúcií; ide o umelecké diela a umelecké výkony menej nároèného druhovo-funkèného charakteru,
c) X pre ostatné výstupy a aktivity v oblasti umeleckej èinnosti, ktoré nemono zaradi do iadnej
z predchádzajúcich kategórií.
(3) Druhým písmenom vyjadrujúcim rozsah a autorský podiel výstupov umeleckej èinnosti je
a) Z pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väèieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom, prípadne zverejnené na podujatí
so samostatnou alebo sólistickou mierou úèasti,
b) Y pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väèieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov, prípadne zverejnené na podujatí
so skupinovou alebo s kolektívnou mierou úèasti,
c) X pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, prípadne zverejnené na podujatí so samostatnou alebo sólistickou mierou úèasti,
d) V pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov, prípadne zverejnené na podujatí so skupinovou alebo s kolektívnou mierou úèasti.
(4) Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a význam výstupov umeleckej èinnosti je
a) Z pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných
podujatiach alebo v intitúciách v zahranièí,
b) Y pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných
podujatiach alebo v intitúciách v Slovenskej republike,
c) X pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných podujatiach alebo v intitúciách v zahranièí,
d) V pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných podujatiach alebo v intitúciách v Slovenskej republike.
(5) Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie
umeleckej èinnosti a ich popisy rozhodujúce na zaradenie výstupu umeleckej èinnosti do príslunej kategórie
sú uvedené v prílohe è. 2.
§3
Podrobnosti o kategóriách ohlasov publikaènej
èinnosti a ohlasov umeleckej èinnosti
(1) Pre publikaènú èinnos a pre umeleckú èinnos sa
pouívajú zhodné kategórie ohlasov.
(2) Za ohlasy
a) publikaènej èinnosti sa povaujú citácie, recenzie
alebo umelecké kritiky na publikované dielo,
b) umeleckej èinnosti sa povaujú publikované citácie
diela, prezentácie a umeleckého výkonu, recenzie
alebo umelecké kritiky na dielo, prezentáciu alebo
umelecký výkon, reprodukcia diela so zrete¾ným

) § 7 ods. 1 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
) § 5 ods. 13 zákona è. 618/2003 Z. z.
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oznaèením autora v zahraniènej publikácii alebo domácej publikácii alebo médiu.
(3) Ak sa registruje publikaèná èinnos alebo umelecká èinnos uchádzaèa o vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul iného tátneho obèianstva ako slovenského, pri urèovaní teritoriality ohlasov
je rozhodujúci tát, na území ktorého je uchádzaè
v pracovnom pomere.
(4) Ohlasy na výstupy publikaènej èinnosti sa pripisujú k
a) prvému vydaniu, aj ak ide o ohlasy na ïalie vydania,
b) vykazovanej jazykovej mutácii, aj ak ide o ohlasy na
jazykové mutácie uvedené v poznámke bibliografického záznamu.
(5) Ohlasy na výstupy umeleckej èinnosti sa pripisujú k
a) jeho prvému zverejneniu, aj ak bolo zverejnené viackrát,
b) vykazovanej jazykovej mutácii, a to aj ohlasy na jazykové mutácie uvedené v poznámke k záznamu.
(6) Citácia umoòuje identifikova publikáciu, z ktorej
bola prevzatá alebo parafrázovaná mylienka. Ak je
v jednej publikácii viackrát citovaná tá istá zdrojová
publikácia, eviduje sa ako jedna citácia; zároveò sa uvedie kadá strana, na ktorej je citovaná. Na úèely tejto vyhláky sa za citácie pre vetky typy dokumentov povaujú bibliografické odkazy (zoznamy bibliografických
odkazov, citovanej literatúry, referencie a podobne).
(7) Za citáciu v prípade publikaènej èinnosti sa nepovaujú
a) recenzie a umelecké kritiky,
b) uvedenie diela v referátovom èasopise alebo v databáze,
c) uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
d) uvedenie vybraných viet alebo citátov v podobne
pomenovaných rubrikách v novinách a v populárnych èasopisoch,
e) výòatky z výstupu publikaènej èinnosti uvádzané
ako reklama na tento výstup,
f) autocitácie, ktorými sú citácie pochádzajúce z ïalích publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
g) citácie v závereèných prácach, rigoróznych prácach,
habilitaèných prácach, vo výskumných správach
a podobne; to neplatí pre habilitaèné práce, ktoré
boli predloené ako súbor prác,
h) citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich;
to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoò troch normalizovaných strán a má uvedeného autora,
i) informácie v správach a v èlánkoch o podujatiach,
o prezentácii diela najmä vo forme poznámok.
(8) Za recenziu a umeleckú kritiku sa nepovaujú
a) oznamy o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu v novinách a èasopisoch,
b) reklamné oznámenia o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu,
c) výòatky z publikácií uvádzané ako reklama na publikáciu alebo zverejnené umelecké dielo a umelecký
výkon,
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d) uvedenie diela v referátovom èasopise alebo v databáze,
e) informácie v správach a v èlánkoch o podujatiach,
o prezentácii diela najmä vo forme poznámok,
f) recenzné posudky spracované pred vydaním publikácie.
(9) Za zdroje informácií o citáciách sa povaujú najmä
a) databázy Web of Science,
b) databáza SCOPUS,
c) dostupné odkazy na pouitú literatúru èi dielo
v publikáciách, v ktorých sa tieto nachádzajú.
(10) Za recenziu a umeleckú kritiku sa povaujú správa, hodnotiaci èlánok alebo túdia èi úvaha o recenzovanom dokumente alebo o umeleckej tvorbe, ktorých
autor nevyuíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela mylienky, ale hodnotí alebo upozoròuje na recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a umelecký
výkon.
(11) Kódy a názvy jednotlivých kategórií ohlasov sú
uvedené v prílohe è. 3.
§4
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom
(1) Na registráciu výstupu publikaènej èinnosti alebo
výstupu umeleckej èinnosti autor predkladá pri
a) vedeckých monografiách, odborných kniných publikáciách a vysokokolských uèebniciach
1. titulný list publikácie (líce aj rub),
2. tirá,
3. obsah,
4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
5. úplný zoznam pouitej literatúry; ak je zoznam
pouitej literatúry uvedený pod¾a kapitol, predkladá autor kópie prvých troch kapitol,
6. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú
uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraniènom vydavate¾stve,
b) kapitolách z vedeckých monografií, túdiách charakteru vedeckej monografie a odborných kniných
publikáciách
1. titulný list publikácie (líce aj rub),
2. tirá,
3. obsah,
4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
5. kópie aspoò prvej a poslednej strany kapitoly alebo túdie,
6. zoznam pouitej literatúry ku kapitole, k túdii
alebo celej publikácii,
7. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú
uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, v èasopise alebo zborníku, ktoré boli vydané v zahraniènom vydavate¾stve,
c) èlánkoch, príspevkoch, túdiách alebo statiach z èasopisov a zo zborníkov
1. titulnú stranu zdrojového dokumentu,
2. obsah èasopisu alebo zborníka,
3. tirá,
4. text èlánku, príspevku, túdie alebo state,
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d)

e)

f)

g)

h)

i)
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5. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú
uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku vydanom v zahraniènom vydavate¾stve,
konferenèných zborníkoch
1. titulnú stranu zdrojového dokumentu,
2. obsah,
3. úvod a predslov, ak ich dokument obsahuje,
4. tirá,
5. text príspevku,
6. relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný
príspevok,
7. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú
uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraniènej konferencie vydanom v zahraniènom vydavate¾stve,
umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch
zverejnenie v renomovanej intitúcii alebo na renomovanom podujatí pozvánkou, plagátom, programom, katalógom alebo inou jednoznaène identifikujúcou formou (najmä zvukový, fotografický alebo
audiovizuálny záznam alebo jeho èas),
dokumentoch zverejnených spôsobom umoòujúcim hromadný prístup relevantné èasti dokumentu
vytlaèené z webového sídla alebo kópiu dokumentu
v elektronickej forme,
zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových
záznamoch, multimediálnych a elektronických dokumentoch na hmotných nosièoch kópiu obalu a vytlaèených relevantných èastí dokumentu,
ohlasoch na publikaènú èinnos kópie relevantných
èastí výstupu publikaènej èinnosti, ktoré obsahujú
ohlas a umoòujú získa prísluné bibliografické
údaje; to neplatí pre ohlasy v databázach Web of
Science a SCOPUS, ak sú dostupné v Slovenskej republike,
ohlasoch na umeleckú èinnos bibliografické údaje,
ktoré jednoznaène definujú, kde bol ohlas uverejnený (najmä názov, autor, vydavate¾ské údaje a strana, na ktorej je ohlas uverejnený).

(2) Dokumentáciu o recenznom konaní pod¾a odseku
1 písm. a) a d) autor nepredkladá, ak je vedecká monografia, vysokokolská uèebnica alebo vedecký zborník
vydaný v zahraniènom vydavate¾stve vedeckej literatúry, ktoré uskutoèòuje recenzné konanie a je uvedené
v zozname pod¾a § 108a ods. 8 zákona.
§5
Podrobnosti o údajoch, ktoré sa zapisujú
do centrálneho registra evidencie publikaènej
èinnosti a centrálneho registra evidencie umeleckej
èinnosti
(1) Do centrálneho registra evidencie publikaènej
èinnosti sa na návrh autora zapisujú údaje o verejne
publikovaných a dostupných výstupoch publikaènej
èinnosti a ohlasoch na ne. Do centrálneho registra evidencie umeleckej èinnosti sa na návrh autora zapisujú
údaje o verejne dostupných umeleckých dielach, ume3
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leckých výkonoch, prezentáciách a ohlasoch na tieto
diela alebo výkony.
(2) Záznam v príslunom registri sa pre jeden výstup
publikaènej èinnosti alebo výstup umeleckej èinnosti
vytvára len jedenkrát a zároveò len pre jedno pracovisko autora, na ktorom je v rámci pracovnej zmluvy zaradený na ustanovený týdenný pracovný èas.
(3) Pôsobnosti vysokej koly pod¾a tejto vyhláky vykonáva za vysokú kolu jej akademická kninica pod¾a
osobitného predpisu.3)
(4) Za verejne publikované sa na úèely tejto vyhláky
povaujú
a) výstupy publikaènej èinnosti, ak sú verejnosti dostupné aspoò
1. trvale v akademickej kninici,
2. trvale v archíve vysokej koly,
3. v informaènom systéme vysokej koly,
4. vo verejnej distribuènej sieti alebo
5. spôsobom umoòujúcim neobmedzený hromadný prístup,
b) umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia,
ak boli dostupné pre verejnos (najmä výstava, koncert, predstavenie) a sú dokumentované v listinnej
podobe alebo elektronickej forme (najmä pozvánkou, oznamom, plagátom, digitálnym záznamom
alebo inou verejne dostupnou formou); ak ide o umelecké dielo zverejnené na výstave, festivale alebo podobnom podujatí, nezapisuje sa ako umelecké dielo,
ale ako podujatie.
(5) Ak zamestnanec vysokej koly publikuje spoloène
s osobou, ktorá nie je zamestnaná v Slovenskej republike a ktorá sa uchádza o vedecko-pedagogický titul na
vysokej kole v Slovenskej republike, záznam sa eviduje osobitne pre zamestnanca vysokej koly a osobitne
pre túto osobu.
(6) Do oboch registrov sa o výstupoch publikaènej èinnosti a výstupoch umeleckej èinnosti zaznamenávajú
a) meno, priezvisko a rok narodenia autora výstupu
publikaènej èinnosti alebo výstupu umeleckej èinnosti a spoluautorov, a to v poradí, v akom sú uvedení v dokumente; pri autorských kolektívoch väèích
ako 25 autorov alebo autorských korporáciách sa
zapisujú prví piati autori a vetci autori z vykazovaného pracoviska,
b) názov vysokej koly, ktorá výstup publikaènej èinnosti alebo výstup umeleckej èinnosti zapisuje do
prísluného registra,
c) názov súèasti vysokej koly pod¾a písmena b) a jej pracoviska, na ktorom je autor organizaène zaradený,
d) názov výstupu publikaènej èinnosti alebo výstupu
umeleckej èinnosti, a ak existuje, aj jeho podnázov;
ak je výstup publikaènej èinnosti zverejnený v kninej publikácii, èasopise, zborníku alebo skupinovom katalógu, aj ich názov, a ak existuje, aj ich podnázov,
e) kategória evidencie,
f) rok vykazovania,
g) informácia o zverejnení výstupu publikaènej èinnosti

) § 8 ods. 2 písm. c) zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
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alebo výstupu umeleckej èinnosti aj v elektronickej
forme a webová stránka, na ktorej boli zverejnené;
bibliografický záznam sa v takom prípade vyhotovuje
len k listinnému vydaniu výstupu publikaènej èinnosti alebo pôvodnému umeleckému dielu, umeleckému výkonu alebo umeleckej prezentácii.

b)
c)
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výkon, hudobný umelecký výkon, spevácky umelecký výkon, taneèný umelecký výkon a podobne),
druh a názov výstupu umeleckej èinnosti,
technický popis, najmä
1. rozmery diela,
2. druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia
(ma¾ba, kresba, kolá, tapiséria, oce¾orytina, medirytina, litografia, lept, mezzotina èi iná grafika,
socha, keramika, sklo, autorský perk, dizajn ako
dielo výtvarného umenia a podobne),
3. technika a pouitý materiál (mramor, epoxid,
bronz, akvarel, olejoma¾ba, gva, uho¾, hrudka
a podobne),
4. formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie
zvuku a údaj o nosièi, na ktorom je dielo pôvodne
zaznamenané, ak ide o audiovizuálne dielo,
5. hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,
6. minutá audiovizuálneho diela, najmä ak ide
o umelecký výkon herca, reiséra, kameramana,
hudobníka,
názov podujatia a intitúcie, kde bol zverejnený výstup umeleckej èinnosti,
dátum zverejnenia výstupu umeleckej èinnosti, prípadne doba jeho trvania, ak ide o podujatie,
mená spoluautorov.

(7) Do centrálneho registra evidencie publikaènej
èinnosti sa ïalej o výstupe publikaènej èinnosti zaznamenávajú
a) rozsah výstupu publikaènej èinnosti (najmä poèet
strán, minutá, prepoèet na autorské hárky) alebo
oznaèenie strán, na ktorých sa výstup publikaènej
èinnosti nachádza v kninej publikácii, èasopise,
zborníku alebo skupinovom katalógu, ak je v nich
zverejnený,
b) názov vydavate¾a výstupu publikaènej èinnosti; to
neplatí, ak je výstup publikaènej èinnosti zverejnený
v èasopise alebo ak ide o dizertaènú prácu alebo habilitaènú prácu,
c) miesto vydania; to neplatí, ak je výstup publikaènej
èinnosti zverejnený v èasopise,
d) roèník seriálu a èíslo èasopisu v príslunom kalendárnom roku, ak ide o výstup publikaènej èinnosti
zverejnený v èasopise,
e) rok vydania; pri výstupe publikaènej èinnosti, ktorý
bol uverejnený vo viacerých nezmenených vydaniach, sa úplný zápis vytvára len pre prvé vydanie,
f) poèet autorov pri autorských kolektívoch väèích
ako 25 autorov alebo autorských korporáciách,
g) percentuálny podiel autorstva ako celé èíslo, a to pre
kadého autora samostatne, prièom súèet percentuálnych podielov vetkých autorov na jednom výstupe publikaènej èinnosti je 100 %; ak vysoká kola
tento údaj neuvedie, autorstvo sa povauje za rovnocenné,
h) meno a priezvisko dvoch posudzovate¾ov, ak sú uvedené pri popise kategórie evidencie v prílohe è. 1;
editor a vedecký redaktor nie sú povaovaní za posudzovate¾ov,
i) jazyk výstupu publikaènej èinnosti,
j) názov, miesto a dátum konania konferencie, ak ide
o výstup publikaènej èinnosti publikovaný na konferencii,
k) medzinárodné tandardné èíslo knihy (ISBN) alebo
medzinárodné tandardné èíslo seriálu (ISSN), ak sú
uvedené pri popise kategórie evidencie v prílohe è. 1,
l) druh a èíslo spisu, ak ide o patentovú prihláku, iados o udelenie dodatkového ochranného oznaèenia,
prihláku úitkového vzoru, prihláku dizajnu, prihláku ochrannej známky, prihláku topografie polovodièového prvku, prihláku oznaèenia pôvodu výrobku, prihláku zemepisného oznaèenia výrobku,
prihláku na udelenie ¾achtite¾ského osvedèenia.

(11) Ak je èasopis, v ktorom je uverejnený èlánok, karentovaný a súèasne registrovaný v databázach Web of
Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória èlánku
v karentovanom èasopise.

(8) Do centrálneho registra evidencie umeleckej èinnosti sa ïalej o výstupe umeleckej èinnosti zaznamenáva najmä
a) druh umeleckej èinnosti (dielo výtvarného umenia,
dielo úitkového umenia, architektonické dielo
v trojrozmernom vyhotovení, trojrozmerné kartografické dielo, fotografické dielo, hudobné dielo v notovom zázname, choreografické dielo v choreografickom zápise, audiovizuálne dielo, herecký umelecký

(13) Pre abstrakt a poster sa zapisujú údaje do samostatného záznamu, ak boli vydané samostatne a nie sú
súèasou plného textu. Ak je abstrakt príspevku z kon-

d)
e)
f)

(9) Ak sú na titulnom liste vedeckej monografie alebo
odbornej kninej publikácie uvedení viacerí autori
a jednotlivé èasti (najmä kapitoly, túdie)
a) nemajú vyznaèených autorov, zapisujú sa údaje pre
publikáciu ako celok v príslunej kategórii evidencie,
b) majú vyznaèených autorov, namiesto údajov ako
o celku sa zapisujú len údaje pre jednotlivé kapitoly,
prípadne túdie v príslunej kategórii evidencie.
(10) Ak je na jej titulnom liste alebo tirái vedeckej monografie alebo odbornej kninej publikácie uvedený
a) aj zostavovate¾, prípadne editor, v samostatnom zázname sa zapisujú údaje pre publikáciu aj ako celok
v kategórii zostavovate¾ské práce; vedecký redaktor
nie je povaovaný za zostavovate¾a ani za editora,
b) len zostavovate¾, prípadne editor a v obsahu alebo
pri jednotlivých èastiach (najmä kapitolách alebo
túdiách) sú uvedení autori, zapisujú sa údaje o celku v kategórii zostavovate¾ské práce, prièom sa takáto publikácia nevykazuje ako celok v ïalej kategórii; záznamy o èastiach sa zaradia do príslunej
kategórie pod¾a obsahu a rozsahu èasti.

(12) Konferenèné príspevky uverejnené v èasopisoch
alebo ich suplementárnych èíslach sú kategorizované
ako konferenèné. Ak je konferenèný príspevok uverejnený v karentovanom èasopise a zároveò v èasopise registrovanom v databáze Web of Science alebo SCOPUS,
uvedie sa kategória èlánku v karentovanom èasopise.
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ferencie vydaný v karentovanom èasopise a zároveò
v èasopise registrovanom v databáze Web of Science
alebo SCOPUS, zapisuje sa kategória vedeckých prác
v karentovanom èasopise.
(14) Pri urèovaní kategórie príspevkov v
a) konferenènom zborníku je rozhodujúce miesto konania konferencie a skutoènos, èi ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok,
b) nekonferenènom zborníku je rozhodujúce miesto
vydania zborníka a skutoènos, èi je zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.
(15) Ak boli výstup publikaènej èinnosti alebo výstup
umeleckej èinnosti zverejnené len elektronicky, a to
spôsobom umoòujúcim hromadný prístup, a zároveò
na hmotnom nosièi (najmä CD, DVD, USB, audiokazeta, videokazeta), registruje sa hmotný nosiè.
(16) Do poznámky k záznamu v príslunom registri
sa so vetkými vydavate¾skými a inými identifikaènými
údajmi zapisujú
a) neskorie nezmenené vydania výstupu publikaènej
èinnosti alebo zverejnenia výstupu umeleckej èinnosti, a to poradovým èíslom vydania; ak je v jednom
roku výstup publikaènej èinnosti vydaný alebo výstup umeleckej èinnosti zverejnený viackrát, do záznamu sa zapíe len jedno vydanie alebo zverejnenie, a to s uvedením najhodnotnejej kategórie,
b) neskorie jazykové mutácie výstupu publikaènej
èinnosti alebo výstupu umeleckej èinnosti bez oh¾adu na rok vydania alebo zverejnenia; ak je v jednom
roku výstup publikaènej èinnosti vydaný alebo výstup umeleckej èinnosti zverejnený vo viacerých jazykových mutáciách, záznam sa vytvára len pre jazykovú mutáciu urèenú autorom, alebo pri
výstupoch publikaènej èinnosti alebo výstupoch
umeleckej èinnosti s viacerými autormi prvým uvedeným autorom, ktorý je vo vzahu k vysokej kole,
ktorá záznam vytvára,
c) informácia o skôr zverejnených formách výstupu
publikaènej èinnosti, ktorý bol postupne zverejnený
ako abstrakt, poster aj úplný text; v takom prípade
sa predchádzajúce záznamy zlúèia a samostatný záznam ostáva len pre úplný text, èo sa vzahuje aj na
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prípady, ak je úplný text zverejnený len v elektronickej forme a abstrakt alebo poster sú zverejnené v listinnej podobe,
d) informácia o inej ako listinnej podobe zverejnenia
výstupu publikaènej èinnosti (spôsob umoòujúci
hromadný prístup, hmotný nosiè),
e) informácia o zverejnení výstupu publikaènej èinnosti v inej forme ako na hmotnom nosièi (hromadný
prístup); neplatí pre vydanie v listinnej podobe.
§6
Spôsob zapisovania údajov do centrálneho registra
publikaènej èinnosti a centrálneho registra
umeleckej èinnosti
(1) Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informaèným systémom vysokej koly a informaèným systémom prevádzkovate¾a registra sa pouijú
tandardy pod¾a osobitného predpisu.4)
(2) Pri popise dátových prvkov sa v registroch pod¾a
tejto vyhláky pouíva jazyk Extensible Markup Language (.xml) pod¾a schémy urèenej ministerstvom.
§7
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Charakteristika vybraných pojmov na úèely tejto
vyhláky je uvedená v prílohe è. 4
(2) Pri bibliografickej registrácii a kategorizácii publikaènej èinnosti, umeleckej èinnosti a ohlasov s rokom
vydania do roku 2012 vrátane sa postupuje pod¾a doterajích predpisov. Vykonaná kategorizácia dokumentov publikaènej èinnosti a výstupov umeleckej èinnosti
s rokom vydania do roku 2012 vrátane ostáva nedotknutá.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Duan Èaploviè v. r.

4

) § 13 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 456/2012 Z. z.

Kategórie publikačnej činnosti
Kód
Názov kategórie
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB
- pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru alebo
komplexné mapové tematické atlasy. (okrem školských atlasov),
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej
vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
ABA
v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
ABB
v domácich vydavateľstvách
pôvodné
monotematické
vedecké
štúdie,
kapitoly
z pôvodných
monotematických vedeckých prác, štúdie z komplexných mapových tematických
atlasov. (okrem školských atlasov) alebo samostatné mapové prílohy štúdie,
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej
vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AEC, AED.
Kapitoly vo
vedeckých
monografiách vydané
v zahraničných
ABC
vydavateľstvách
ABD
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
- kapitoly vo vedeckých monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu alebo pri
názve kapitoly, kapitoly v komplexných mapových tematických atlasoch (okrem
školských atlasov), samostatne publikované tematické mapy alebo samostatné
mapové prílohy monografie,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 1 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah aspoň 3 AH, zaradia sa do
kategórie ABA alebo ABB,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia
sa do kategórie AEC alebo AED.
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ACA
ACB

ACC
ACD

ADC
ADD

ADE
ADF

ADM
ADN

AEC
AED

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
- vysokoškolské učebnice, atlasy pre vysoké školy (nezaraďujú sa sem skriptá,
učebnice, atlasy a mapy pre základné a stredné školy),
- podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej
vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
- kapitoly vo vysokoškolských učebniciach, v atlasoch pre vysoké školy alebo
mapové prílohy vysokoškolských učebníc, v ktorých sú autori uvedení v obsahu
alebo pri názve kapitoly alebo mapy,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia
sa do kategórie AEC alebo AED.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom
alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce
autora alebo autorského kolektívu, uverejnené v karentovaných vedeckých
časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom
alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce
autora alebo autorského kolektívu, uverejnené vo vedeckých časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom
alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce
autora alebo autorského kolektívu, uverejnené v časopisoch, ktoré sú
registrované v databázach Web of Science alebo SCOPUS,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
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AEG
AEH
AEM
AEN

AFA
AFB

AFC
AFD

AFE
AFF
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- články, štúdie alebo state, ktoré obsahujú pôvodné výsledky vlastnej práce
autora alebo autorského kolektívu, uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných)
zborníkoch,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly vo vedeckej monografii alebo vysokoškolskej učebnici,
tematické mapy, samostatné mapové prílohy k publikácii, samostatne
publikované jednotlivé tematické mapy alebo jednotlivé mapy v komplexnom
tematickom atlase rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do tejto kategórie.
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
- príspevky z vedeckej konferencie, ktoré vyšli ako úplný text v konferenčnom
zborníku alebo v časopise, prípadne v suplementárnom čísle časopisu, alebo
tematické mapy v podobe samostatnej mapovej prílohy k príspevku, ktorá má
rozsah menší ako 1 AH,
- o príspevok bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný;
o požiadaní musí existovať písomný doklad alebo to musí byť uvedené v podtitule
článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a podobne,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
- príspevky z vedeckej konferencie, ktoré vyšli ako úplný text v konferenčnom
zborníku alebo časopise, prípadne v suplementárnom čísle časopisu,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
- abstrakty príspevkov z vedeckej konferencie, ktoré vyšli v konferenčnom
zborníku alebo v časopise, prípadne v suplementárnom čísle vedeckého
časopisu,
- abstrakt nevyšiel ako úplný text,
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AFG
AFH

AFK
AFL

AGI

AGJ

BAA
BAB

BBA
BBB

BCB

- o príspevok bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný;
o požiadaní musí existovať písomný doklad alebo to musí byť uvedené v podtitule
článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a podobne,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
- abstrakty príspevkov z vedeckej konferencie, ktoré vyšli v konferenčnom
zborníku alebo časopise, prípadne v suplementárnom čísle vedeckého časopisu,
- abstrakt nevyšiel ako úplný text,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Postery zo zahraničných konferencií
Postery z domácich konferencií
- postery z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo
v časopise, prípadne v suplementárnom čísle časopisu,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
- správy z vedeckovýskumných projektov, výskumné práce a projekty, ktoré
súvisia s prípravou, realizáciou a s hodnotením určitého vedeckovýskumného
programu alebo projektu, obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia,
-sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené
v správe,
- sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov,
prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných
osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky
označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov,
prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
- evidujú sa, ak sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných patentových
alebo im podobných úradov,
- skutočnosť o zapísaní a udelení patentov a úžitkových vzorov, o zápise
dizajnov, ochranných známok, dodatkových ochranných osvedčení, topografií
polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov, zemepisných označení
výrobkov a o udelení šľachtiteľských osvedčení sa uvedie v poznámke.
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
- knižné publikácie, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora, komplexné mapové
atlasy, mapové edície, samostatne publikované mapy, samostatné mapové
prílohy monografie,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich
vydavateľstvách
- kapitoly v odbornej knižnej publikácii, kde sú autori uvedení v obsahu alebo za
názvom kapitoly, kapitoly v komplexných mapových tematických atlasoch,
prípadne v edíciách máp, samostatne publikované mapy, samostatné mapové
prílohy monografií,
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia
sa do kategórie BEE alebo BEF.
Učebnice pre stredné a základné školy
- skutočnosť, že ide o učebnicu, musí byť uvedená v publikácii,
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Kategórie publikačnej činnosti
Kód
Názov kategórie
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB
- pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru alebo
komplexné mapové tematické atlasy. (okrem školských atlasov),
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej
vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
ABA
v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
ABB
v domácich vydavateľstvách
pôvodné
monotematické
vedecké
štúdie,
kapitoly
z pôvodných
monotematických vedeckých prác, štúdie z komplexných mapových tematických
atlasov. (okrem školských atlasov) alebo samostatné mapové prílohy štúdie,
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej
vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AEC, AED.
Kapitoly vo
vedeckých
monografiách vydané
v zahraničných
ABC
vydavateľstvách
ABD
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
- kapitoly vo vedeckých monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu alebo pri
názve kapitoly, kapitoly v komplexných mapových tematických atlasoch (okrem
školských atlasov), samostatne publikované tematické mapy alebo samostatné
mapové prílohy monografie,
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem
publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8
zákona,
- majú rozsah aspoň 1 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah aspoň 3 AH, zaradia sa do
kategórie ABA alebo ABB,
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia
sa do kategórie AEC alebo AED.
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BGG

CAA
CAB

CBA
CBB

CAI
CAJ

CDC
CDD
CDE
CDF
CEC
CED

CGC
CGD
CIA
CIB
CJA

- majú príslušné vydavateľské údaje.
Normy
- pôvodné slovenské technické normy (STN),
- spracovanie a preklady iných noriem, napríklad ISO, EN do slovenského jazyka,
ktoré sú prevzaté do sústavy STN noriem, sa uvedú ako preklady v kategórii
EDJ.
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady
publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách.
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady
publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
- umelecké monografie, autorské katalógy, umelecké preklady knižných
publikácií, obrazové prílohy v monografiách alebo katalógoch,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov
publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách.
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov
publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách
- kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií,
- majú rozsah aspoň 1AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú kapitoly rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórií CEC, CED.
Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v domácich
vydavateľstvách
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISMN.
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch
- umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISSN.
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
- umelecké práce a preklady v časopisoch,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISSN.
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch,
knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch,
knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich
vydavateľstvách
- pôvodné slovesné umelecké práce, pôvodné výtvarné práce a umelecké
preklady (literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií
alebo do kategórií BEE alebo BEF),
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly v umeleckej monografii, kapitoly umeleckých prekladov
publikácií rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do tejto kategórie,
- zaraďujú sa sem aj časti umeleckých a architektonických štúdií a projektov,
hudobné diela vydané ako súčasť celku.
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma
- zaraďujú sa štúdie a projekty publikované ako celok.
Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí
Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma
Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v zahraničí
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CJB
CKA
CKB
DAI

EAI

EAJ

EDI
EDJ

FAI

GAI

GHG

GII

Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
Dizertačné a habilitačné práce
- práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej alebo
pedagogickej hodnosti (iné typy záverečných a kvalifikačných prác, napr.
diplomové, atestačné, atď., sa neevidujú).
Prehľadové práce
- prehľadové práce vydané ako knihy,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Odborné preklady publikácií
- odborné preklady vydané ako knihy,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady
v časopisoch, zborníkoch
- prehľadové práce, pokiaľ sú hodnotiace alebo sumarizačné,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, ISSN, resp. iné štandardné číslo.
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
- práce odborného zostavenia a odborného spracovania najmä zborníkov,
encyklopédií, bibliografií, katalógov, atlasov a pod.,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Správy
- priebežné správy o riešených úlohách a práce, ktoré súvisia s prípravou,
realizáciou a s hodnotením určitej etapy programu alebo projektu a obsahujú
údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú
dostupné v akademickej, resp. v inej knižnici. Formuláre sa sem nezaraďujú.
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
- elektronicky publikované práce, ktoré sú sprístupnené verejnosti len spôsobom
umožňujúcim hromadný prístup a nemožno ich zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií,
- evidujú sa práce, ktoré súvisia s pedagogickou, odbornou, výskumnou
a vývojovou činnosťou autora,
-majú rozsah aspoň 1 normovanej strany,
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 1 normovaná strana, neregistrujú sa.
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií
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Kategórie umeleckej činnosti
Kód

Názov kategórie

ZZZ

Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Zaradenie umeleckého diela vytvoreného alebo interpretovaného jedným autorom do verejných
zbierok v renomovaných zahraničných inštitúciách.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Zaradenie umeleckého diela vytvoreného alebo interpretovaného jedným autorom do verejných
zbierok v renomovaných domácich inštitúciách.

ZZY

ZYZ

ZYY

ZZX
ZZV

ZYX

ZYV

Umelecké diela, výkony a prezentácie sa pokladajú za závažné, ak sa na ich originalite,
význame a prínose zhodne skupina rešpektovaných odborníkov, osobností z danej umeleckej
oblasti – napr. porota podujatia (festivalu, prehliadky a pod.), programoví dramaturgovia
inštitúcií, kurátori výstav, garančné komisie vysokých škôl ustanovené vnútorným predpisom
s cieľom verifikovať umeleckú tvorbu zatriedenú do jednotlivých kategórií a prevádzkovateľ
centrálneho registra umeleckej činnosti. Zmysel garančného posudzovania váhy umeleckých
výstupov je o to väčší, že spoločenský (masový) ohlas závažného diela alebo výkonu nie je vždy
primeraný jeho významu.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí,
ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Zaradenie umeleckého diela vytvoreného alebo interpretovaného skupinou autorov do verejných
zbierok v renomovaných zahraničných inštitúciách.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom
prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Zaradenie umeleckého diela vytvoreného alebo interpretovaného skupinou autorov do verejných
zbierok v renomovaných domácich inštitúciách.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v zahraničí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v domácom prostredí.
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Kód

Názov kategórie

ZXZ

Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v zahraničí.
Závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v domácom prostredí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti), premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti), premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.

ZXY

ZXX
ZXV

ZVZ

ZVY

ZVX

ZVV

YZZ

YZY

YYZ

Umelecké diela, výkony a prezentácie pokladáme za menej závažné, ak nad ich originalitou,
významom a prínosom pre daný umelecký druh alebo žáner dominuje niektorá z iných funkcií –
zábavno-relaxaÏná, vzdelávacia, kultivaÏná a pod. Diela, výkony alebo prezentácie tejto
skupiny primárne sledujú komerÏný úspech a masový spoloÏenský ohlas (napr. TV-seriály),
priÏom ich umelecké kvality sú sekundárne alebo celkom zanedbávané. Menej závažné sú však
aj diela, výkony alebo prezentácie s vysokými umeleckými ambíciami, ak sa tieto ciele
z rozliÏných príÏin (rozpoznaných a pomenovaných skupinou odborníkov z danej oblasti)
nenaplnili.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti), premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
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YYY

Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti), premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v zahraničí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v domácom prostredí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách
v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou
účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v domácom prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v zahraničí.
Menej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu, vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti) a premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v domácom prostredí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí,

YZX
YZV

YYX

YYV

YXZ

YXY

YXX
YXV

YVZ

YVY

YVX

YVV
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XZY

XZX
XZV
XYZ

XYY

XYX
XYV
XXZ

XXY

XVZ

XVY

XXX
XXV
XVX

XVV

Názov kategórie
ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom
prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí,
ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom
prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí,
ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom
prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí,
ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
premiérovo uvedené na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom
prostredí, ktoré sú uvedené v zozname podľa § 108b ods. 8 zákona.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
jedným autorom (resp. zverejnené na podujatí so samostatnou/sólistickou mierou účasti),
premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo
interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou
mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách
v zahraničí.
Ostatné umelecké diela, výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti),
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premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 456/2012 Z. z.

Kategórie ohlasov

Kód

Názov kategórie

1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Recenzie v zahraničných publikáciách
Recenzie v domácich publikáciách
Umelecké kritiky v zahraničných publikáciách
Umelecké kritiky v domácich publikáciách
Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
Reprodukcie umeleckých diel autora v domácej publikácii alebo médiu

Èiastka 109

Zbierka zákonov è. 456/2012

Strana 3585

Príloha è. 4
k vyhláke è. 456/2012 Z. z.

Charakteristika vybraných pojmov
Abstrakt - krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej a odbornej činnosti v rozsahu
minimálne 150 slov.
Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800
2
znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm (1 AH je
2
rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm – rozmer cca 83 cm x 83 cm), video alebo
audiovizuálny záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60
minút.
Autocitácia - citácia vlastnej práce alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom.
Citácia (bibliografická citácia) - uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy
obsahu. Odkaz - údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho
identifikáciu a na umožnenie lokalizácie.
Časopis - periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných
intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred
vymedzený program i špecifické zameranie.
Dokument - informačný prameň tvorený nosičom informácií v podobe hmotného predmetu
a množinou dát alebo informácií, ktoré sú na ňom (v ňom) fixované a formálne i obsahovo
usporiadané.
Festival - pravidelná, súťažná, príp. nesúťažná prehliadka umeleckej tvorby a umeleckých
výkonov, organizovaná podľa osobitných pravidiel a kritérií účasti na mieste a v priestoroch
prispôsobených na tento účel.
Galéria - stála verejná inštitúcia s odbornou garanciou, s dramaturgiou a výstavným plánom,
so špecializovaným priestorom na vystavovanie umeleckých diel. Jej súčasťou môže byť aj
stála expozícia. Je zriadená a prevádzkovaná zo štátnych alebo súkromných prostriedkov.
Inštitucionalizovaná zbierka - ucelený súbor umeleckých diel, ktorý je výsledkom konceptu
programu zbierkotvornej činnosti.
Karentovaný časopis - vedecký časopis registrovaný a vyhľadateľný v niektorej
z tematických sérií Current Contents Connect.
Kartografické dielo 1. mapa, mapový atlas, ap., t. j. všeobecne každé kartografické (mapové) vyjadrenie
zemského povrchu, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, spolu s textovými a inými
(napr. obrazovými) doplnkami,
2. v zmysle autorského zákona výsledok tvorivej práce majúci kartografický (mapový)
charakter a je predmetom autorskej zmluvy (analogicky ako slovesné, dramatické, výtvarné,
hudobné dielo...).
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Mapa - grafické vyjadrenie objektov, javov alebo ich charakteristík nachádzajúce sa
v priestore (na Zemi, v kozme a pod.), vyhotovené ako grafický model v mierke a vo
vhodnom kartografickom zobrazení.
Mapová edícia - súbor (séria) máp vydávaných dlhšie obdobie v jednotnej úprave (formáte)
a s jednotným tematickým obsahom (zámerom).
Mapový atlas - súbor máp spojených tematikou, účelom a ďalšími systémovými hľadiskami,
spracovaný koncepčne a polygraficky ako jednotné kartografické dielo.
Médium - komunikačný nástroj/kanál, ktorého prostredníctvom je zverejnený umelecký
výstup alebo ohlas (napr. televízia, rádio, internet a pod.).
Odborná knižná publikácia - odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej
forme zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale
jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie,
kumuluje, syntetizuje, vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov.
Neprezentuje primárne dáta z vedeckého výskumu.
Ohlas - citácia, recenzia, kritika na publikované a zverejnené dielo, reprodukcia umeleckého
diela.
Performancia - predvedenie, verejná prezentácia alebo exhibícia, s väčšou alebo s menšou
mierou improvizácie (forma akčného umenia, v ktorej sa spájajú prvky viacerých umeleckých
druhov – divadla, hudby, poézie, projekcie a výtvarného umenia).
Podujatie - forma a miesto zverejnenia vedeckého, odborného alebo umeleckého výstupu;
môže mať podobu jednorazovej alebo periodickej akcie.
Prehliadka - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch
prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové prehliadky. Charakter
prehliadky môžu mať podujatia ako bienále, hudobné, divadelné, filmové festivaly a pod.
Premiéra - oficiálne zverejnenie nového naštudovania umeleckého diela.
Prezentácia - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch
prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové prezentácie. Často je
prezentácia súčasťou širšieho podujatia.
Realizácia - forma zverejnenia, resp. uskutočnenia umeleckého výstupu vo verejnom
prostredí vyhradenom na tento účel; patria sem samostatné i skupinové realizačné výstupy na
základe odborného výberu, posúdenia.
Recenzia - správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom dokumente alebo
o umeleckej tvorbe. Autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela
myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo
a umelecký výkon.
Repríza - opakované zverejnenie umeleckého diela.
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Skriptum - učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť
chýbajúcu vysokoškolskú učebnicu. Skriptum musí prejsť oficiálnym publikačným procesom,
spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými
náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov.
Súťaž - súťažná forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch
prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové súťažné prezentácie na
základe odborného výberu.
Štúdia - vedecký alebo umelecký článok teoretického charakteru a väčšieho rozsahu
publikovaný spravidla v zborníku, časopise, prípadne ako súčasť inej publikácie.
Umelecká kritika - dielo zamerané na výklad a hodnotenie súčasného umenia, ktoré
rozoberá, vykladá, hodnotí a usmerňuje.
Umelecká monografia - komplexne spracované monotematické umelecké dielo vydané
v tlačenej alebo elektronickej podobe, spracúvajúce úzko vymedzenú umeleckú tému.
Špecifickosť umeleckej monografie spočíva v sprostredkovaní „tematicky úzko
špecializovanej“ umeleckej problematiky, často obohatenej o výber umeleckých reprodukcií,
ktoré sú úzko prepojené s vymedzenou umeleckou témou.
Umelecká výstava - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v galériách,
múzeách a alternatívnych priestoroch pod odborným vedením kurátora. Patria sem samostatné
i skupinové výstavy.
Umelecký výstup - súhrnné označenie pre zverejnený výsledok umeleckej činnosti autora
alebo skupiny autorov.
Vedecká monografia - vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo
netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej
témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci všetky stránky danej
témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké
poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové
pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce
a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý
zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát.
Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať
kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami
formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť
recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii.
Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia.
Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové
a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so
zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou (pozri príslušné definície).
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Výskumná správa - dokument súvisiaci s prípravou alebo s realizáciou a s hodnotením
určitého vedeckého výskumu.
Vysokoškolská učebnica - sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom
vysokoškolského vzdelávania, má vzdelávaciu intenciu. Vzťahuje sa na štandardnú prácu
v rámci určitého študijného programu a jej obsah je uspôsobený sylabám, kurikulu a obsahu
príslušného predmetu. Prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednému
vedeckému problému, téme, k odboru alebo oblasti vysokoškolského odborného vzdelávania,
základné pojmy i zložité a rozporuplné aspekty témy.
Informačná hodnota vysokoškolských učebníc je v sumarizácii podstatných, overených
a spoľahlivých poznatkov, sprostredkovaní vývinových tendencií v danej oblasti a v uvedení
študenta i do sporných, ešte nie celkom ujasnených tendencií, predkladaní nových smerov vo
vývoji danej disciplíny.
Vysokoškolská učebnica musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá
všeobecne zverejnenej publikácie (verejne publikovaný dokument) a disponovať všetkými
potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov.
Vysokoškolská učebnica musí byť recenzovaná najmenej dvoma v nej jednoznačne
uvedenými recenzentmi.
Zborník - publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných,
vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samy
o sebe. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné.
Zdrojový dokument - dokument obsahujúci príspevky alebo samostatne identifikované
zložky, ktoré sú predmetom analytického bibliografického popisu a sú fyzicky alebo
bibliograficky prepojené.
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457
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 6/2005 Z. z.
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 76 ods. 11 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 455/2012
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:

d)

Èl. I

e)

Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor sa mení a dopåòa takto:

f)

1. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
b) profesijný ivotopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,.

g)

cia uskutoèòuje, do desiatich pracovných dní od
schválenia príslunou vedeckou radou,
návrh habilitaènej komisie s odporúèaním udeli
alebo neudeli uchádzaèovi titul docent v odbore,
spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od jeho predloenia predsedovi príslunej vedeckej rady,
rozhodnutie príslunej vedeckej rady, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné
opätovné predloenie iadosti pod¾a § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doruèenia rozhodnutia príslunej vedeckej rady uchádzaèovi,
prezenèná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá
o iadosti rozhodovala, a to do dòa zverejnenia rozhodnutia príslunej vedeckej rady,
dátum a dôvod skonèenia habilitaèného konania, do
desiatich pracovných dní od skonèenia habilitaèného konania..

2. V § 1 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra závereèných
prác, rigoróznych prác a habilitaèných prác o overení
miery originality habilitaènej práce..

5. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) profesijný ivotopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,.

3. V § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10 sa za slovo tlaèi vkladá
èiarka a slová a na internetovej stránke vysokej koly
sa nahrádzajú slovami na webovom sídle vysokej koly
a webovom sídle urèenom ministerstvom kolstva.

6. V § 4 ods. 2 písm. c) za slovo docent sa na konci
pripájajú tieto slová alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta pod¾a
osobitného predpisu,1).

4. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
Vysoká kola zverejní na webovom sídle urèenom ministerstvom kolstva
a) dátum doruèenia iadosti o habilitaèné konanie spolu s údajmi pod¾a § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona
a názvom habilitaènej práce, do desiatich pracovných dní od doruèenia iadosti,
b) dátum, od ktorého je habilitaèné konanie preruené, a lehotu, v ktorej majú by odstránené nedostatky iadosti, do desiatich pracovných dní od preruenia habilitaèného konania,
c) meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitaènej práce a èlenov habilitaènej komisie, prièom vyznaèí, ktorý z nich je
zamestnancom vysokej koly, na ktorej sa habilitá-

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení zákona è. 560/2008 Z. z..

7. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
§ 5a
Vysoká kola zverejní na webovom sídle urèenom ministerstvom kolstva
a) dátum doruèenia iadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi pod¾a § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a zoznamom pod¾a § 4 ods. 2 písm. f), do desiatich pracovných dní od doruèenia iadosti,
b) dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie preruené a lehotu, v ktorej majú by odstránené nedostatky iadosti, do desiatich pracovných dní od preruenia vymenúvacieho konania,
c) meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a èlenov inauguraènej komisie, do desiatich pracovných
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dní od ich schválenia príslunou vedeckou radou,
prièom vyznaèí, ktorý z nich
1. je zamestnancom vysokej koly, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutoèòuje,
2. je zahranièným odborníkom,
3. pôsobí na vysokej kole vo funkcii profesora
a v akom tudijnom odbore,
d) návrh inauguraènej komisie s odporúèaním schváli
návrh na vymenovanie uchádzaèa za profesora v odbore alebo neschváli návrh na vymenovanie uchádzaèa za profesora v odbore do desiatich pracovných
dní od jeho predloenia predsedovi príslunej vedeckej rady,
e) rozhodnutie príslunej vedeckej rady, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné
opätovné podanie iadosti pod¾a § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doruèenia rozhodnutia príslunej vedeckej rady uchádzaèovi; ak
ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich

Èiastka 109

pracovných dní od predloenia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej koly,
f) prezenèná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá
prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to
do dòa zverejnenia rozhodnutia príslunej vedeckej
rady,
g) dátum a dôvod skonèenia vymenúvacieho konania,
do desiatich pracovných dní od skonèenia vymenúvacieho konania.
§ 5b
Údaje pod¾a § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejòuje vysoká kola na webovom sídle urèenom ministerstvom kolstva o kadom konaní samostatne a v chronologickom poradí v akom nastali rozhodujúce
skutoènosti..
8. Vyhláka sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 6/2005 Z. z.

Vzor profesijného ivotopisu
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokokolské vzdelanie a ïalí akademický rast
Ïalie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej èinnosti
(pracovisko/predmety)
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikaèná èinnos vrátane rozsahu (autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB, pod¾a vyhláky
MVVa SR è. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. uèebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Poèet doktorandov: kolených
ukonèených
(neplatí pre habilitaèné konanie)
Kontaktná adresa

.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. januára 2013.

Duan Èaploviè v. r.
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458
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 20. decembra 2012
o minimálnych nárokoch tudenta so pecifickými potrebami

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 100 ods. 5 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 57/2012
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Minimálne nároky tudenta so pecifickými potreba-

mi pod¾a § 100 ods. 2 zákona na podporné sluby pod¾a
druhu pecifickej potreby sú uvedené v prílohe.
§2

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra
2013.

Duan Èaploviè v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 458/2012 Z. z.

MINIMÁLNE NÁROKY TUDENTA SO PECIFICKÝMI POTREBAMI
Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. a) zákona
Priestorové nároky
Nevidiaci tudent

Podpora pri nácviku
orientácie, samostatného
a bezpeèného pohybu
v priestoroch vysokej
koly
Prístup k informáciám
týkajúcim sa túdia
bezbariérovým1)
spôsobom

Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas



Bezbariérová práca
v akademickom
informaènom systéme



Prístup k informáciám
a materiálom
akademickej kninice
bezbariérovým1)
spôsobom



Priestorové nároky
Slabozraký tudent

Prístup k informaèným
zdrojom vysokej koly
bezbariérovým1)
spôsobom
Bezbariérová práca
v akademickom
informaènom systéme

Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas
Technická podpora pri
práci v kninici formou
vyuitia technického
vybavenia

Prístup k informáciám
a materiálom
akademickej kninice
bezbariérovým1)
spôsobom
1) Bez cudzej pomoci, s vyuitím asistenèných technológií.



Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Podpora pri
zabezpeèovaní základnej
tudijnej literatúry,
podkladov z prednáok
a zadaní z cvièení
Podpora pri
zabezpeèovaní
tudijných materiálov
v prístupnej forme


Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení
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Priestorové nároky
Nepoèujúci tudent

Nedoslýchavý tudent

tudent s telesným
postihnutím dolných
konèatín



Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas





Priestorové nároky

Materiálne nároky



Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas





Priestorové nároky

Materiálne nároky

Uskutoèòovanie výuèby
v bezbariérových
priestoroch



Prednostné ubytovanie
v bezbariérových
priestoroch
tudentského domova za
splnenia podmienok, ak
miesto trvalého pobytu
je od miesta túdia viac
ako 20 km.
Vyhradené parkovacie
miesto pre konkrétneho
tudenta pri
bezbariérovom vstupe
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Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení

Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení

Nároky súvisiace
so túdiom
Prednostný zápis na
vybrané prednáky,
cvièenia a skúky
Individuálny tudijný
plán





Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení
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Priestorové nároky
tudent s telesným
postihnutím horných
konèatín



Materiálne nároky
Zhotovovanie kópií
tudijných textov
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Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení

Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. b) zákona

tudent s chronickým
ochorením

Priestorové nároky

Materiálne nároky





Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností

Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. c) zákona

tudent so zdravotným
oslabením

Priestorové nároky

Materiálne nároky





Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností

Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. d) zákona
Priestorové nároky
tudent s psychickým
ochorením



Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas









Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Individuálny tudijný
plán
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry

Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. e) zákona
Priestorové nároky
tudent s autizmom
alebo ïalími
pervazívnymi
vývinovými poruchami



Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas









Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností
Individuálny tudijný
plán
Podpora pri
zabezpeèovaní tudijnej
literatúry, podkladov
z prednáok a zadaní
z cvièení
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Minimálne nároky tudenta pod¾a § 100 ods. 2 písm. f) zákona
Priestorové nároky
tudent s poruchami
uèenia




Materiálne nároky
Zapoièanie literatúry
z akademickej kninice
na predåený èas
Pomoc v kninici pri
práci s katalógmi

Nároky súvisiace
so túdiom
Individuálny
harmonogram plnenia
tudijných povinností


Èiastka 109

Zbierka zákonov 2012

Strana 3597

Strana 3598

Zbierka zákonov 2012

Èiastka 109

Èiastka 109

Zbierka zákonov 2012

Strana 3599

Strana 3600

Zbierka zákonov 2012

Èiastka 109

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 507080

